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Tomasz Najder PhD. Civ.Eng.    
Senior Consultant 
Najder engineering – Stockholm 
 

ROCK GROUTING IN EXTREMELY GEOLOGICAL AND WEATHER 
CONDITIONS ON ICELAND 

 
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 
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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  
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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  
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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  
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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 
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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  
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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.  
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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  
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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  
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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. 
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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, 
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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  
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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. 
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PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ TĚSNÍCÍCH CHEMICKÝCH 

INJEKTÁŽÍ NA TUNELECH ÓLAFSJÖRDUR A SIGLUFJÖRDUR NA 

ISLANDU 
 

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, 
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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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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PŘEDPÍNÁNÍ STAVEB VE VZTAHU K PODLOŽÍ 
 

Structures Post-tensioning in Relation to Subsoil 

 

The paper describes problems of geological survey, defects and strengthening of spread 

foundations using the method of post-tensioning.  

 

1. ÚVOD 

 

U pozemních staveb se často příčina poruchy nachází v podzákladí. Přitom se může jednat o 

přirozeně problematickou základovou půdu, nebo o půdu původně vyhovující, ale narušenou 

lidskou činností nebo přírodními vlivy. Proto je při opravách starých objektů nezbytné 

věnovat zvýšenou pozornost podzákladí a základům. Neznalost podzákladí může proto vést až 

k vadnému stavebně-statickému návrhu stavby.  

 

2. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

 

U každé novostavby či rekonstrukce musí být před zahájením projektování proveden 

inženýrsko-geologický průzkum. Omezování rozsahu inženýrsko-geologického průzkumu 

z finančních či jiných důvodů je nerozumné – neznalost podzákladí může totiž stavbu výrazně 

zdražit. Sondy či vrty do podloží by měly postihnout celou plochu staveniště (včetně aktivní 

plochy základů); u starších objektů, ke kterým se nová konstrukce přistavuje, by se měly 

zjistit tvary základů a hloubku základové spáry.  

 

3. STAVEBNĚ-STATICKÝ PRŮZKUM 

 

Stavebně-statický průzkum musí zjistit příčinu poruchy stavby. Provádí se to především 

posouzením tvaru trhlin a jejich změnami v čase. Součástí analýzy trhlin by měl být 

kinematický rozbor rozvolněných částí konstrukce – měl by se určit mechanizmus porušení 

konstrukce.  

mailto:e-mail:klusacek.l@ce.vutbr.cz
mailto:e-mail:klusacek.l@ce.vutbr.cz
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Systém průzkumu byl dostatečně popsán v řadě publikací [např. 2, 3], podcenění průzkumu 

mívá obvykle závažné důsledky. 

 

4. K NÁVRHU ZAJIŠTĚNÍ STAVBY 

 

Pro rekonstrukce staveb lze použít různé metody statického zajištění. Jednou z nich je ztužení 

pomocí předpínacích lan. Zjednodušeně lze říci, že statické zajištění staveb lany je možné 

pouze po pečlivém zhodnocení deformací základů a podzákladí a zodpovědným zkoumáním 

trhlin horní stavby, kdy se prokáže, že vodorovné posuvy v trhlinami narušeném zdivu jsou 

dominantní, tj. převládají posuvy vodorovné nad svislými (obvykle se uvádí poměr  4 ≥ 1). 

Pak je odůvodněné a jedině správné navrhovat horizontální ztužení základů a horních 

konstrukcí předpínáním.  

 

5. PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ 

Statický návrh sanace s použitím předpínacích lan sestává obvykle ze čtyř součástí: 

• z uzavřeného okruhu předepnutí základů po obvodě stavby; 

• z uzavřeného okruhu předepnutí stěn horní stavby v úrovních stropů nebo pod a nad okny 

u konstrukcí halových; 

• z předepnutí kleneb, má-li stavba klenby; 

• z eliminace parazitních vertikálních sil při předpínání kleneb pomocí svislého předpětí 

pilířů či stěn.  

Podle okolností je možné některou ze zmíněných sanačních částí neprovádět nebo ji 

redukovat na nezbytné minimum. Umožňuje to též rozčlenit rekonstrukci do jednotlivých 

kroků a etapizovat ji – to  je ovšem mimořádně závažné, neboť při realizaci není třeba mít 

ihned k dispozici prostředky na celý projekt, ale jen na jeho nejdůležitější etapu. 

Pod pojmem „uzavřený okruh předpětí“ se rozumí takový systém lan, který konstrukci obepne 

lanovým okruhem. Ten pak dokonale nahrazuje účinek dříve používaných kovaných táhel a 

kleštin (které často již nebývají dostatečně účinné) a současně doplní konstrukci ztužením ve 

vodorovných rovinách, které se u nových staveb provádí pomocí betonových základů (s 

věncovou nebo konstrukční výztuží) a ztužujících věnců v úrovních stropů.  

Před započetím předpínání je třeba proinjektovat trhliny – předpínat konstrukci bez tohoto 

pracovního kroku je nebezpečné a mohlo by vést k trvalému poškození stavby.  
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6. OBVODOVÉ PŘEDEPNUTÍ ZÁKLADŮ LANY 

 

Důležitou součástí předepnutí stavby je zajištění základů – často totiž dochází u staveb 

k závažným poruchám při vodorovných pohybech v podzákladí (např. při nestabilitě terénu, 

při nehomogenním podzákladí, při změně konzistence podloží zatečenou vodou apod.). 

Proto se v současné době i u menších staveb (např. rodinných domů) tuhost nových 

betonových základů zabezpečuje věncovou nebo staticky potřebnou (tj. navrženou) výztuží. 

Poruchám lze čelit železobetonovým rozšířením základů po obvodu objektu, ve kterém se 

uzavřeným okruhem předpínacích lan objekt mírně dodatečně předepne natolik, že  porušení 

zdiva již nebude možné. Úprava styku nového pásu a starého základu musí přitom zaručit  

možnost drobných posuvů, vyvolaných předpínáním obou konstrukcí po sobě (např. 

oddělením staré a nové konstrukce několikanásobně uloženou lepenkou na upravený povrch 

starého základu). Pro zakotvení lan se použijí zapouzdřené kotevní systémy (Dywidag).  

Pro stanovení sil v lanech lze uvést dvě kriteria – dolní hranicí je síla, způsobující drobný 

posuv konstrukce po podloží (tu lze stanovit z tíhy stavby násobené koeficientem klouzavého 

tření zdiva po zemině ve zdivu základů), horní hranicí je pak síla, kterou je schopno zdivo při 

horizontálním předpínání převzít. Pokud ovšem konstrukce není porušena vlivem 

převládajících horizontálních posunů v úrovni základů, není tuto etapu třeba zajišťovat. 

 

7. UZAVŘENÝ OKRUH PŘEDEPNUTÍ STĚN HORNÍ STAVBY 

 

V úrovních stropů nebo pod a nad okny u konstrukcí halových se po obvodu stavby do 

vyřezaných drážek ve zdivu a do náhradních vrtaných kabelových kanálků vloží lana, která se 

napnou. Pro změny směru lan se použijí zvláště navržené a předem vyrobené ocelové vodící 

lišty – deviátory. Pokud je to nutné, je třeba zajistit překotvení lana tak, aby okruh tlakových 

sil byl uzavřen. Konstrukční zalomení zdí v oblasti překotvení se navíc příčně předpínají a 

jejich únosnost lze ověřit modelováním pomocí MKP nebo modelem vzpěra-táhlo. 

 

8. PEVNOST ZDIVA POD KOTEVNÍMI DESKAMI 

 

Kotevní desky se navrhují z ocelových plechů, jejichž tloušťka eliminuje na minimum jejich 

deformaci. Velikost desek se volí tak, aby pod nimi nebyla překročena výpočtová pevnost 

v soustředěném tlaku betonu či zdiva. Pokud se předpíná zdivo je samozřejmě nutné kotevní 

sklípek, vyřezaný pro desku, upravit cementovou maltou.  
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Vzhledem k tomu, že ve většině případů se zdivo předpíná ve vodorovných rovinách je nutné 

ověřit vztah mezi pevností zdiva kolmo na ložné spáry fd a pevností zdiva rovnoběžně 

s ložnými spárami fhd (pod kotevními deskami). U existujících budov stanovení hodnoty fd  

obvykle nečiní problémy – pro její zjištění se použijí nedestruktivní nebo destruktivní metody 

pevnosti cihelných prvků a malty [2, 3]. Pro pevnost fhd je však třeba ověřit vyplnění svislých 

(styčných) spár mezi zdícími prvky maltou. Dle našich a německých výzkumů [4] je možné 

hodnotu fhd určit pomocí grafu v Tab.1 redukcí fd koeficientem c → fhd = c . fd. Jako 

bezpečnou a ověřenou hodnotu lze použít fhd ≈ 0,10 až 0,15 fd.  
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Tab 1. Hodnota koeficientu c ve vztahu k vyplnění svislých spár maltou  

(vodorovně – vyplnění spár maltou v %) 
 

9. PŘÍKLADY PŘEDEPNUTÍ ZÁKLADŮ HISTORICKÝCH STAVEB 

 

Výše popsané průzkumné postupy a zesilování byly úspěšně použity při úpravách 

základových konstrukcí u řady historických zděných objektů. Podkladem pro návrh byl vždy 

inženýrsko-geologický průzkum. 
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Barokní kostel sv. Michala leží z regionálně-geologického hlediska v území, které je  

součástí neogenní karpatské předhlubně. Základovou půdu tvoří sedimenty karpatu, které jsou 

zde zastoupeny objemově nestálými vápnitými jíly. Podzemní voda je vázaná na písčité 

vložky v neogenním jílu v hloubce cca 4,0 m. U stavby, mohutně poškozené trhlinami a 

s odklánějící se věží, byl navržen a proveden po obvodu stavby práh s předpínacími lany, také 

horní stavba byla lany podobným způsobem zesílena – Obr. 1 (vlevo) [2].  

U knihovny se základy ležícími v prosedavých spraších, nasedajících na neogenní 

spodnětortonské vápnité jíly (tégly), s podzemní vodou, vázanou na styk kvartérních a 

neogenních jílů, došlo k těžkému porušení stavby téměř svislými trhlinami. Základy byly 

zesíleny nejen předepnutými obvodovými prahy, ale i rozšířením reverzními příčně 

předepnutými klenbami – Obr. 1 (vpravo). 

Základová půda okresního archivu pozůstává ze dvou typů zemin – na jedné straně 

z aluviálních jílovitopísčitých náplavů, které jsou málo únosné, na druhé části pak ze spraší,   

náchylných k prosedání. Předkvartérním podkladem jsou zde neogenní spodnětortonské 

Obr. 1 Rozvětvení předpjatého základového rámu kostela ve Švábenicích (vlevo) a příčně 
předepjatá reverzní základová klenba v knihovně ve Vyškově (vpravo) 

Obr. 2 Vedení předpínacích lan nad základy a na fasádě okresního archivu v Lysovicích 
(vlevo) a předpjatý obvodový základový rám fary v Komořanech s geotextilií (vpravo) 
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vápnité jíly (tégly). Hladina podzemní vody ve východní části je v hloubce cca 2,0 m, 

v západní částí se zdržuje na styku kvartérních spraší a neogenních jílů – Obr. 2 (vlevo) [2].  

U zámku tvoří základovou půdu fluviální a svahové sedimenty a spraše. Tyto převážně 

jílovité zeminy spočívají na neogenním jílu. Objekt byl založen na pískovcových deskách na 

dřevěném roštu, podepřeném dřevěnými pilotami. Dřevo roštu a pilot shnilo v důsledku 

poklesu hladiny podzemní vody v závislosti na dřívějších úpravách okolního terénu. Bylo 

navrženo plošné podélné a příčné stažení předpínacími lany, uloženými do železobetonových 

pásů, rozšiřujících původní základy; předepnutí bylo zajištěno i v úrovních stropů. 

Základovou půdou fary jsou miocénní spodně bádenské vápnité, objemově nestálé jíly. Mimo 

další zesilovací práce byla stavba v úrovni základů ztužena předepnutými lany v nových 

základových pásech – Obr. 2 (vpravo). 

 

10. JINÉ MOŽNOSTI REKONSTRUKCÍ ZÁKLADŮ  

 

Zhusta je možné se setkat s názorem, že nejlepší zajištění trhlinami narušené konstrukce je 

použití pilotáže pod základy. Je-li ovšem převládající pohyb v konstrukci vodorovný, pak ale 

podepření její poškozené části pilotami (ať jsou to piloty, mikropiloty nebo reinjektované 

zemní hřeby) může vyvolat neadekvátní odezvu stavby na tento zásah - pilotami podepřená 

konstrukce se sice stabilizuje, ale zbytek objektu se dále porušuje a ještě více se oddělí od 

vertikálně zajištěných konstrukcí. Též, nehledě na nevhodnost tohoto statického zásahu, je  

rekonstrukce drahá a ke stavbě málo šetrná. Příkladem budiž např. vrtání mikropilot 

z vnitřních prostorů objektů či narušení sklepů, chodeb, krypt apod. vrty vyteklou injektážní 

maltou. V podobných případech pak i doplňující stahovaní lany nebývá účinné.  

 

Teoretická část prací byla provedena za finančního přispění MŠMT ČR, v rámci výzkumného 

záměru MSM 0021630519 „Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“ 
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Abstract 

Long – term Monitoring of Post-tensioned Structure. Object was monitored and measured 

since the begin of prestressing for  the time of eight years. Some results are presented. 

 

Pro zpevňování a zesilování zděných objektu existuje mnoho metod; jednou z nich je i 

zpevnění konstrukce dodatečným předpětím pomocí přepínacích lan. U klasických pozemních 

objektů trasujeme vedení lan převážně rovnoběžně s ložnými spárami [4]. Kromě pevnostních 

charakteristik je důležité určení přetvárných vlastností konstrukce (modul pružnosti) pro 

rozhodnutí o možnosti užití této metody ať již z pohledu pevnosti, tak i použitelnosti a 

trvanlivosti 

Ze zkoušek víme, že pevnost materiálu Rd a jeho přetvárné vlastnosti jsou u konkrétních 

materiálů v určitém funkčním vztahu. Pokud známe pevnost zdiva je možné určit i modul 

pružnosti.  

Pro lepší pochopení problematiky si ve stručnosti představme proces porušování zdiva 

namáhaného kolmo na ložné spáry. 

Zdivo se skládá ze dvou složek – zdících prvků a pojiva, které spolu vzájemně spolupůsobí. 

Výsledná pevnost zdiva v tlaku je obecně menší než pevnost cihel, na druhé straně větší než 

pevnost malty. To je způsobeno tím, že sekundární tahová napětí, která vznikají v pojivu 

v důsledku jeho stlačování rovnoběžném ve směru zatížení zároveň způsobují jeho 

roztahování ve směru vodorovném. Tato roztažnost vyvolá tahové trhliny ve stavebních 

prvcích. Základní příčinou porušení zděného prvku namáhaného svislým tlakovým zatížením 

je  vyčerpání jeho únosnosti a vznik a rozvoj svislých, převážně tahových trhlin. 

Poněvadž spára nebývá vždy dokonale vyplněna maltou, nejsou zdící prvky rovnoměrně 

zatíženy a chovají se částečně jako nosníky na elastoplastickém podkladě  k tomu přispívá 

ještě vliv nerovnosti cihel, kdy cihly jsou namáhány také ohybem. Pevnost tedy bude záviset 

na tvaru a výšce zdících prvků. 

Faktory, které nejvíce ovlivňují pevnost zdiva tedy jsou: 

• Pevnost v tlaku a pevnost v tahu cihly a malty, 

mailto:email:sulak.p@fce.vutbr.cz
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• velikost ( především výška) a tvar cihly, 

• výška a provedení, zejména ložných spár, 

• složení, zejména velikost zrn kameniva malty, 

• zpracovatelnost a přídržnost malty, 

• nasákavost cihel, 

• vazba zdiva. 

 
Tento druh namáhání je podrobně popsán např. v [8] a [9]  jak z pohledu pevnostních, tak 

z pohledu přetvárných vlastností. Jak bylo uvedeno výše, u zesilování zděných objektů 

přepínacími lany potřebujeme znát charakteristiky rovnoběžné s ložnou spárou. Tento druh 

namáhání je mnohem méně propracována; přesto je možné najít mnoho autorů, kteří se jim 

zabývali. 

U nás např. [5] kde na základě experimentů, provedených v Belgii, doporučili používat 

hodnotu Rd*  = 0,3Rd. 

V Německu [6] byl proveden  rozsáhlý experiment se zdivem s monitorováním pevnosti zdiva 

rovnoběžné s ložnými spárami. Z pokusů vyplynulo, že u pálených cihel se vyskytuje zcela 

zřejmé odstupňování středních poměrných hodnot mezi plnými cihlami Rd* = 0,67Rd, příčně 

děrovanými cihlami Rd* = 0,28Rd a lehkými příčně děrovanými cihlami, tj. pro 

velkoformátovou cihlu Rd* = 0,25Rd. U plných cihel se vyskytuje při respektování vlivu 

štíhlosti zhruba stejná pevnost v tlaku ve směru výšky prvku a délky prvku. U děrovaných 

cihel jsou hodnoty pevnosti v tlaku ve směru délky prvku také při stejné štíhlosti podstatně 

menší, jak je tomu ve směru výšky prvku. Přitom mohou být jednotlivé hodnoty (jak to 

ukazují výsledky vyhodnocení) velmi nízké a v extrémním případě mohou obnášet zhruba Rd*  

= 0,1Rd. 

Otázka pevnosti a přetvárnosti zdiva byla řešena i při rekonstrukcích staveb, prováděných 

v rámci výzkumného týmu na ÚBZK VUT v Brně. V létech 1992 až dosud byla předepnuta 

celá řada staveb a konstrukcí, zejména historických. Na základě tohoto výzkumu byly 

stanoveny následující pevnosti zdiva, namáhaného rovnoběžně s ložnou spárou [3]. 

Je třeba poznamenat, že u historických objektů velikosti pevnosti Rd* byly stanoveny 

pečlivým studiem stavu zdiva sanovaného objektu, zejména pak z vyplnění svislých spár zdiva 

maltou. Je totiž třeba říci, že kvalita vyplnění svislých spár maltou je pro pevnost zdiva 

rozhodující – nejsou-li spáry vyplněny, pak lze očekávat nízké hodnoty Rd*, u zdiva se zcela 

zaplněnými spárami hodnoty Rd* vyšší. Stanovení hodnoty Rd se většinou zajišťovalo 
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nedestruktivními zkouškami, tj. pomocí Schmidtova tvrdoměru u cihel a Kučerovou vrtačkou 

u malty. Pochopitelně, u staveb z nedávné minulosti je možné očekávat pevnosti vyšší.    

K objasnění nejasností byl proveden experiment, v němž bylo monitorováno přetváření zdiva 

namáhané rovnoběžně na ložné spáry.  

Měření bylo prováděno na objektu o rozměrech 9,0 x 12,0. Půdorysně se skládá ze dvou 

obdélníkových částí, tvořících jeden funkční i konstrukční celek. Starší a menší část objektu o 

půdorysných rozměrech 6,0 x 7,1 m byla hojně potrhána trhlinami. Právě tato část byla 

sanována pomocí opláštěných předpínacích lan (monostrendů). 

Před započetím prací bylo měření od ledna 1998 prováděno každý měsíc po dobu jednoho 

roku a vyplynulo z něho, že je objekt stále v pohybu – trhliny se otevíraly. 

Dále byla konstrukce sledována při přípravě napínání 1x denně a při napínání v únoru 1999 

nepřetržitě. Po jeho dokončení byla monitorována čelní stěna a to po dobu jednoho měsíc 1 x 

týdně. Posléze byl vliv horizontálního předpětí na zdivo po 8 roků sledován s časovým krokem 

 

C5/3 C5/5A C5/7

C5/5B

C5/4 C5/8

C5/6A

C5/6B

 
a) Porušený pokusný objekt trhlinami b) Zakreslení měřících základen 

Obr.1 
  

  
a) Půdorysné schéma vedení přepínacích lan b) Půdorys objektu 
 

Obr.2  
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několika měsíců (průměrný interval je 6 měsíců). Na obr. 3 až 6 je modul pružnosti stanoven 

z deformací při předpínání čelní stěny. Z grafu obsahujícího jednotlivé moduly pružnosti 

označených a) je dobře patrné chování zdiva, jež se nepřetváří spojitě, ale spíše skokem. Na 

obrázcích označených b) jsou zaznamenány dvě hodnoty modulu pružnosti, nejprve hodnoty 

získané průměrem všech naměřených dílčích hodnot a pak hodnoty získané pouze průměrem 

hodnot neodchylujících se značně od střední hodnoty.  

Z  obr. 3 až 6 je patrný velký rozptyl hodnoty modulu pružnosti pro jednotlivé hladiny napětí i 

pro konkrétní základny. Výchylky jsou pravděpodobně dány strukturou zdiva; dochází 

k různému tření mezi povrchy malty a zdících prvků. Pokud hodnoty vybočující 

mnohonásobně od naměřeného průměru zanedbáme, dostaneme průměrný modul pružnosti na 

jednotlivých základnách v rozmezí: 600 – 800 MPa. 

Na obr. 7 je znázorněn modul pružnosti měnící se z časem (po dobu 8 roků). Z obrázku je 

patrné že i po skončení předpínání se základny dále podélně deformují – dotvarují. 

Z časového pohledu můžeme velikost dotvarování rozdělit do čtyř intervalů: 

• V okamžiku vnášení předpětí, 

• doba kolem 9 dní po vnesení předpětí, 

• doba mezi 9 – 40 dny od vnesení předpětí, 

• doba nad 40 dní po vnesení předpětí. 
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Obr.3  Modul pružnosti zdiva v okolí základny C5/4 
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Obr.4  Modul pružnosti zdiva v oblasti základny C5/6A 

 

Modul Pružnosti

0

2000

4000

6000

8000

40 60 80 100 120 140 160

spínací síla

M
od

ul
 p

ru
žn

os
ti 

=[
M

P
a]

C5/6B

 

Modul Pružnosti - prům ěr

0

500

1000

1500

2000

2500

vše výběr

spínací síla

M
od

ul
 p

ru
žn

os
ti 

=[
M

P
a]

vše

výběr

 
Obr.5  Modul pružnosti zdiva v oblasti základny C5/6B 
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Obr.6  Modul pružnosti  zdiva v oblasti základny C5/8 

 

Po dokončení předpínání vzroste ještě deformace a to: 

• Do 9 dnů cca na pětinásobek okamžité deformace, 

• do 40 dnů cca na šestinásobek okamžité deformace, 

• nad 40 dní cca na šestapůl násobek okamžité deformace. 
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Na měření je vidět, že i po osmi letech po předepnutí zdivo stále (i když nepatrně) dotvaruje. 

Průběh deformací je důležité mít na paměti při realizaci, neboť dodatečné deformace mohou 

funkčně omezit užívání objektu – např. zhoršená možnost zavírat okna, dveře apod. 

Pro stanovení pevnosti zdiva objektu byly provedeny nedestruktivní zkoušky, ze kterých 

vyplynulo následující zatřídění: cihly plné P 10, malta M 0 až M 0,4 Následně byla stanovena 

pevnost, zdiva dle [9] vychází: 

• Charakteristická pevnost zdiva 2,66 MPa. 

• Návrhová pevnost zdiva  1,33 MPa. 

 

 
Obr.7 Časový průběh hodnot modulu pružnosti 

 
Při maximální hladině napětí u jednotlivých základen - viz obr. 7 byl změření zjištěn modul 

pružnosti v intervalu: 

E = 1200 - 610 MPa. 
 Podle [9] lze tedy vyjádřit pevnost zdiva rovnoběžnou s ložnými spárami v intervalu:  

Rd*  = 1,2 – 0,6 MPa. 

Pokud budeme srovnávat pevnost určenou z modulu pružnosti, získaného měřením deformací 

rovnoběžných se spárami, s pevností kolmou na spáry,  získáme tyto poměry: 

Rd*  /  Rd = 0,451 – 0,225. 

Vzhledem k tomu, že při průzkumu bylo zjištěno poměrně dobré vyplnění svislých spár 

maltou, byly podobné hodnoty předpokládány. Byla provedeno další měření na jiném objektu 

[7], jež mnělo podobné výsledky. 
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Z výše uvedených zjištění vyplývá toto doporučení: 

V případě  zdiva s nekvalitně vyplněnými styčnými spárami 
Rd*  = 0,1Rd. 

Tato konzervativní hodnota  by se měla  užít pouze v případě velmi špatného stavu zdiva, 
případně při nedostatečných informacích o zdivu (chybějící nebo nedostatečný průzkum). 

U běžného starého zdiva s částečně vyplněnými styčnými spárami 
Rd* =( 0,45 – 0,20)Rd. 

Pro tento objekt stavu je to bezpečná hodnota. Po  zralé úvaze (podle stavu objektu) je možné 
jít i za tento interval. 

U zdiva s dobře vyplněnými spárami až 
Rd* = 0,7 ÷ 0,8Rd. 

Tato hodnota podle zkušeností by již neměla být překročena (nelze vyloučit í případné 
pozdější komplikace, zejména v místech pod kotevními deskami, pod deviátory apod.). 

 
 

Teoretická část prací byla provedena za finančního přispění MŠMT ČR, v rámci výzkumného 

záměru MSM 0021630519 „Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“. 
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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KOSTELA NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

VE SVATÉM JANU POD SKALOU 
 

Abstract 

 The Kostel sv. Jana Křtitele church in Svatý Jan pod Skalou was classed with the 

Program záchrany architektonického dědictví (Program of Preservation of Architecture 

Heritage) after many years of effort. Thus, financial means for the implementation of another 

– and crucial – stage, i. e. ensuring stability of the south face of the church including the cave, 

were provided. 

The complicated character of geological structure in the locality of the significant 

historical building was a reason for a number of repairs and construction modifications of the 

church construction in the past. The planned renovation of the church interiors with sufficient 

life span of the repaired areas requires ensuring the stability of the building.This will remove 

the causes of significant defects – mainly cracks in the building. A proposal for ensuring the 

stability of the church, processed several years ago, required a supplementary geological and 

partly also construction survey, as a condition for specification and completion of the 

consequential level of project documentation of the reconstruction works. 

 With respect to the requirement of the proposal for ensuring the stability of the church, 

supplementary survey works were carried out in the current stage. The aim of these works 

was to find detailed geological information and to verifiy the parametres of some parts of the 

structure. Construction diagnostics was a part of the explorative stage. This diagnostics was 

concentrated on clarifying the causes of the current defects of the church construction. A 

network of installed measurement points made it possible to carry out a continuous safety 

check while boring and restauration works were being carried out. 

 Due to time limitation of all works to six months some explorative works, e. g. drill 

holes, were designed so that they could be used in ensuring the stability of the building, too. 

 

1. ÚVOD 

Kostel Narození Sv. Jana Křtitele ve Sv.Janu pod Skalou byl po dlouholeté snaze 

zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví a tím byly zajištěny finanční 
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prostředky pro realizaci další, a to zcela  zásadní etapy - zajištění stability jižního průčelí 

kostela vč. jeskyně. 

Situování a založení stavby, dnes významné historické památky, v lokalitě 

s komplikovanou geologickou stavbou bylo již v minulosti příčinou řady poruch stavby a 

následných oprav a stavebních zásahů do konstrukce kostela. Pro představu uvádím 

zjednodušený chronologický přehled stavebního vývoje kostela. 

- 1657-1661 stavba kostela s klášterem, arch. Karel Lurago 

 - 1710 výměna valené zděné klenby za dřevěnou, arch. Kryštof Dienzenhofer 

 - 1895 (1859) zesílení zdí opěráky a opěrnou zdí ve spodní třetině výšky a zvýšení   

podlahy (odkazy na letopočet se střídají) 

 - 1974 provedení podchycení základů mikropilotovou stěnou - neúplné 

 - 1992 ztužení horizontálními táhly v úrovni římsy a cca v polovině výšky zdi 

Zásadním předpokladem k úspěchu plánovaného zrestaurování interiérů kostela je vyřešení 

statického zajištění přilehlých bloků travertinu za v bezprostředním okolí jižního průčelí a 

zesílení založení jižní části objektu. Tento přístup má  na zřeteli odstranění příčin četného 

výskytu významných  poruch - především trhlin v objektu a  tím vytvoří žádoucí podmínky 

k dosažení optimálního efektu oprav a jejich dostatečné životnosti. Před lety (v r. 1998) 

zpracovaný ideový návrh zajištění kostela požadoval doplňující geologický a částečně i 

stavební  průzkum jako podmínku pro zpřesnění a dopracování navazujícího stupně 

projektové dokumentace sanačních prací. 

 Návrh zajištění byl postupně v několika etapách dopracováván, až v r. 2006 doznal 

podoby DSP. Výchozí teorií o porušování kostela byly horizontální tlaky bloků 

travertinového masivu, ke kterému je kostel v podstatě přizděn. 

 
Obr. 1, Situační schéma (orientace k severu) 
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Návrh zajištění byl tedy soustředěn do vybudování masivního horizontálního ztužení 

systému kostel-oddělené bloky travertinu-masivní travertin pomocí vějířů mikropilot. Autor 

návrhu si byl vědom nejistot vycházejících z nedostatečného průzkumu, proto byly součástí 

realizace zajišťovacích prací i práce průzkumné a diagnostické, jejichž výsledky sloužily ke 

zpřesnění modelu porušování kostela a úpravy zajištění. 

Proto byly provedeny doplňující průzkumné práce k získání podrobných informací o 

geologii a ověření parametrů některých částí stavební konstrukce. V průzkumné etapě byla 

zastoupena i stavební diagnostika, která byla zaměřena na osvětlení příčin stávajících defektů 

stavebního stavu kostela. Síť  instalovaných měřicích bodů umožňovala  průběžnou 

bezpečnostní kontrolu v průběhu provádění vlastních vrtných a sanačních prací. 

 

 

 2. PRŮZKUMNÉ A DIAGNOSTICKÉ PRÁCE 

 Vzhledem k lokalizaci stavby v CHKO a okolnosti, že travertinová kupa je CHPV, 

nebylo možné povést intenzivní vrtný průzkum. Geologická stavba byla proto převážně 

ověřována nepřímými geofyzikálními metodami, jejichž výsledky byly navázány na dva 

zrealizované geologické vrty JV 01 a 02, na ověřovací vrty základového zdiva a základové 

spáry a na horizontální vrty z kostela, které byly využity pro horizontální zajištění. Výsledky 

byly doplněny kamerovou dokumentací horizontálních vrtů. 

 Nejprve bylo provedeno podrobné geodetické zaměření vč. prostorového skenování. 

Souběžně byly osazeny monitorovací prvky, jejichž umístění bylo dáno požadavkem statika 

objektu. Jednalo se o měření na trhlinách, nivelační měření, měření náklonu jz. stěny kostela a 

tvarových deformací empory, kůru a roviny patek klenby hlavní lodi kostela. 

 Paralelně probíhaly i geofyzikální práce, které obsahovaly mikrogravimetrické měření, 

seismická tomografie, georadarový průzkum multielektrodové odporové profilování. 

Syntézou interpretací výsledků jednotlivých průzkumných metod, navázaných na realizované 

jádrové vrty a doplněním výsledků diagnostických sond (převážně jádrových vrtů) jsme 

získali podrobnou geologickou stavbu v podzákladí kostela, kláštera a jeskyně 

v inkriminované části lokality. 

 

 Diagnostickými pracemi byly ověřovány případné pohyby na trhlinách, a vzájemné 

posuny jednotlivých částí konstrukce. Dále byly ověřeny základové poměry v centrální části 

komplexu kostela a jeskyně, kde je zatížení soustředěno do základové spáry nosných pilířů. 

Pro ověření statického schématu konstrukce byly provedeny též ověřovací sondy do zdiva. 
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 Průzkumnými a diagnostickými pracemi byly ověřeny mocnosti navážek a travertinu, 

tloušťky zdiva (často byl do zdiva zakomponován travertinový masiv) a jeho kvalita. 

Výsledkem byl podrobný geologický řez, který je uveden schematicky v obr. 2. 

 
Obr. 2, schématický geologický řez 

 Při průzkumu byla ověřena i mělká úroveň hpv, způsobená vývěrem minerálních vod, 

které se podílely na vzniku travertinové kupy (již bez narůstání) 

 Studiem archivních podkladů a jejich komplemenací s výsledky průzkumu a 

diagnostiky bylo zjištěno, že podchycení mikropilotami v r. 1974 bylo provedeno pouze u 

vnější obvodové zdi (v obr. 2 levá a v obr. 1 severozápadní a jihozápadní) a střední, která je 

subtilnější a zkombinovaná s travertinovým blokem podchycena není. 

 Proto byl model příčin porušování kostela upraven. K porušování dochází m.j. 

i vlivem neúnosného podloží, nerovnoměrným sedáním v základové spáře jihovýchodní 

stěny. Tím že sedají i oddělené travertinové bloky, dochází k jejich naklánění a následně 

horizontálním tlakům na subtilní stěnu kostela. 

 

 3. REALIZAČNÍ PRÁCE 

 Na základě zjištěných skutečností byly navrženy úpravy původního zajištění, které 

vzhledem k dosaženým výsledkům průzkumu statik akceptoval. 

 Horizontální prvky byly zredukovány na množství, které polohově stabilizuje 

travertinové bloky v současné poloze a spojuje tyto bloky v jeden celek. Sepnutí podlahy 

empory bylo provedeno samostatnými tyčovými táhly, čímž došlo k zajištění objektu 

odděleně od masivu travertinu (původní návrh předpokládal vzájemné propojení. Horizontální 

mikropiloty byly zrealizovány s hlavou v úrovni podlahy a byly doplněny tyčovými kotvami 
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ve výškové úrovni +0,9m nad podlahou. Jihovýchodní stěna kostela a souběžná řada pilířů 

jeskyně byly navrženy ke stabilizaci pomocí tryskové injektáže sloupy ø 600mm v délce 11m 

(až do skalního podloží tvořeného diabasem). Přehled je uveden v obr. 3. 

 
Obr. 3, rozmístění zajišťovacích prvků 

 

 Když byl stanoven způsob a rozsah zajišťovacích prací, bylo nutné vyřešit 

technologická opatření, která by minimalizovala porušení travertinu a rozvoj poruch kostela 

při sanačních pracích. Protože uvedený travertin má velmi porézní strukturu a je značně 

křehký, dle výsledků laboratorních zkoušek má ø objemovou hmotnost 1800kg.m-3 

a ø pevnost v tlaku 2,5MPa, musel být vyřešen problém velikosti injektážích tlaků, napínacích 

sil kotev, a těsnění injektáže. Kvůli významnému prameništi bylo nutné vyřešit i chemické 

složení injektážích směsí a kontrolu rozptylu směsi ve skalním prostředí. Nemalý vliv také 

mělo omezené množství finančních prostředků. 

 

 Ve shodě se statikem, jsme nechtěli do konstrukce vnášet žádná druhotná zatížení. 

Proto byly tyčové kotvy předepnuty silou 10kN, aby bylo aktivováno plášťové tření na kořenu 

kotvy a její hlavici. Zhlaví kotev bylo řešeno jako trubková průchodka délky cca 1m s vnější 

navařenou šroubovicí. Byla umístěna v horní (značně porézní) partii travertinu 

kombinovaném se zdivem tloušťky do 200mm, a zalita cementovou směsí. Tím bylo 

dosaženo zvětšení roznášecí plochy a minimalizace tlaku na masiv. 
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 Protože tryskové injektáže umožňují řízení prací pomocí vlastního monitoringu, bylo 

doplněno o sledování svislých deformací podchycovaných prvků. Sledování bylo prováděno 

pomocí strunových deformometrů kotvených do zdiva 0,5m nad podlahou (kam byly vrtány 

sloupy TI) a stropem. Měření bylo prováděno kontinuálně s 10minutovým intervalem 

ukládání hodnot. 

 

 Injektáží směs jsme, na základě výše uvedených skutečností, zvolili cementovou 

(C:V 2,5:1). Pro tento výběr hovořily hlavně nulové objemové změny. Tím jsme měli jistotu, 

že nedojde při hydrataci k poškození porézní struktury travertinu. Riziko nekontrolovatelného 

rozlití směsi a tím přímého ohrožení vodního režimu významného pramene – nejsilnější 

přirozené pramenné vývěry v CHKO Český kras – jsme výrazně snížili injektáží kořenů kotev 

a mikropilot do vrtu opatřeného rukávcem ze syntetické tkaniny (punčochou) typu C 50.002 

s velikostí ok 0,3mm. Tím byl zajištěn odtok přebytečné vody a urychlení hydratace injektáží 

směsi. Zároveň bylo zabráněno nekontrolovatelnému úniku injektáží směsi. 

 

 

4. ZÁVĚR 

Hlavní průzkumné a diagnostické práce proběhly v 06-08/2007, v září byla 

dopracována realizační dokumentace a od 10/2007 do poloviny 12/2007 bylo provedeno 

vlastní zajištění objektu, a to vč. dokončovacích prací (povrchové úpravy stěn a pokládka 

dlažby na podlaze empory – byla rozebrána kvůli usazení táhel a vrtání mikropilot v rozsahu 

cca 60m2). To vše proběhlo za plného provozu kostela. Omezen byl pouze vstup do jeskyně 

po dobu 1 víkendu při vrtání průzkumných a diagnostických vrtů. 

 

Z uvedeného je patrné, že při realizaci zajištění provozovaných objektů je možné 

provádět průzkumné práce a zajištění objektu v okamžité návaznosti, je-li daný jasný cíl prací 

a současně ochota zúčastněných stran přijmout riziko. To bylo pro objednatele eliminováno 

tím, že smluvním partnerem byl řešitel průzkumu a nikoliv zhotovitel. Kontrola sanace tak 

byla přímo v rukou statika a geotechnika, což umožnilo zjednodušení celého přípravného 

procesu vlastních zajišťovacích prací. Vstřícností a ochotou zúčastněných stran při přípravě 

zajištění a samotném průběhu prací byly vytvořeny podmínky pro vyloučení víceprací a tím i 

dodržení jak časového harmonogramu, tak i finančních limitů původního návrhu. 
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STABILIZACE HORNINOVÝCH PILÍŘŮ V PLZEŇSKÉM 

HISTORICKÉM  PODZEMÍ  
 
Abstract 

The report concerns with stabilization of rock pillars in historical underground of Plzeň. As a 

consequence of degradation of rock surrounding and reinforcing construction, bearing rock 

pillars of terrestrial buildings were disrupted. There are historical buildings above these 

pillars. Ensuring the stability was carried out by polyurethane pressure injection in 

combination with shrinking the pillars by steel tension components and restoration of outer 

reinforcing construction. Stabilizing measures were implemented in emergency mode - there 

was a danger of breakdown of bearing pillars and destruction of terrestrial buildings. 

 

 
1.  Úvodní část 
 

Město Plzeň se vyznačuje specifickými podzemními prostory, které v minulosti sloužily jako 

sklepy a propojovací chodby středověkých staveb. Na základě předchozích průzkumu byla 

sanována a úspěšně rekonstruována souvislá podzemní trasa přístupná pro veřejnost,  která je  

vyhledávanou turistickou atrakci. Současný stav podzemí vyžaduje ještě určité zdokonalení, 

jelikož tyto prostory z období 13. a 14. století jsou rozmístěny zcela nepravidelně pod dnešní 

zástavbou i mimo tuto zástavbu. Mnohé prostory  vzájemně nesouvisejí a jsou tedy  izolovány 

jak situačně, tak výškově. Není proto vyloučeno, že existují ještě jiné dosud nevyužívané 

podzemní prostory, které mnohou být zazděny, zasypány, případně i zatopeny vodou, jejichž 

existence je v přístupných částech prokázána a  které mohou být  jednou z hlavních příčin 

poruch posuzovaných pilířů v podsklepení domu č. 86. 

 
 
2.  Situace 
 
V průběhu III. čtvrtletí 2005 došlo k významnému nárůstu poškození  pilířů (označených P1 a 

P2) pod domem č.p. 86 v Pražské ulici.  Situace sklepních prostor je znázorněna na obr. č. 1. 

Došlo zde k separaci přizděné části pilíře P1, vytvoření trhlin a vypadání pojící malty cihelné 
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obezdívky. Počátkem září 2005 byl firmou SG-Geotechnika, a.s. realizován průzkum 

předmětných pilířů.  Ze závěrů předmětného průzkumu vyplynulo, že předchozí minimálně 2 

opravy v současné době již nezajišťují stabilitu pilíře P1. Čelo pilíře se deformuje, spojovací 

malta je drolivá, přizdívka se odděluje od pilíře a vizuálně je patrné vydutí.  

Horninový pilíř P1 byl v minulosti zesílen tím způsobem, že se oboustranně provedlo 

přibetonování prvků tloušťky 200 mm, avšak nebylo provedeno jejich příčné sepnutí, takže 

kontakt arkózového horninového pilíře s betonem je velmi diskutabilní a toto sepnutí je nutno 

provést dodatečně.  

Při odborné prohlídce předmětné lokality byly zjištěny i trhliny v okolí čela pilíře P2.    

Příčinou destrukce pilířů bylo dle posudku SG-Geotechniky, a.s. pronikání vod s obsahem 

síranů, což potvrdil i vodní výluh. 

Vzhledem k výše uvedené situaci se současný stav obou pilířů označil jako  havarijní 

s nutností okamžitého sanačního zásahu. Pro zajištění bezpečnosti se okolí pilířů podchytilo 

hornickým způsobem dřevěnou výztuží.  

 
 
3.  Technické řešení 
 
Pro stabilizaci horninových pilířů byl na základě vyjádření statika a posouzení specialisty SG-

Geoinženýringu, s.r.o. zpracován technologický postup řešení předmětné havarijní situace. 

Statické posouzení stávající situace bylo zpracováno specializovaným statikem a bylo 

rozhodnuto provést zajištění stability obou pilířů chemickou armovanou injektáží, u pilíře P1 

v kombinaci s kotvícími prvky (ocelovými táhly) a  současně výměnou cihelné obezdívky. 

Případné průsaky vod z jádra pilíře budou odvedeny drenáží o průměru 20 mm.  

 
 
4.    Realizace sanačních opatření 
 
Pro vlastní práce se zpracoval  havarijní plán dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. Před realizací 

tlakové injektáže se přistoupilo ke zpevnění struktury arkózového horninového pilíře P1 

ocelovými táhly. Toto bylo zabezpečeno pozinkovanými závitovými tyčemi průměru 16 mm, 

které se osadily roznášecími deskami rozměru 200 x 200 x 8 mm.  Celkově se použilo 4 ks 

ocelových táhel s osovou roztečí 0,5 m ve vzdálenosti od okrajů pilíře 0,5 m. Ukotvené 

tahové prvky na pilíři P1 jsou  patrné z obr. č. 2. 
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Sanační zásah – tlaková injektáž spočívala v proinjektování vnitřního prostoru pilířů a 

existující betonové obezdívky u pilíře P1 stabilizační chemickou hmotou. Jako vhodná hmota 

byl zvolen dvousložkový  polyuretan CarboPur WX. 

Samotná tlaková injektáž se uskutečnila prostřednictvím vývrtů o průměru 14 mm osazených 

packery. Jejich situování bylo ve čtvercové sítí o velikosti 250 mm. Injektáž polyuretanové 

hmoty byla zajištěna pomocí  dvousložkového čerpadla DV97. Umístění packerů na ploše 

boční stěny pilíře je patrno z obr. č. 3.  

Pro zvýšení stabilizačního účinku injektáže  byly do injektážích otvorů vloženy armovací 

tahové ocelové prvky z žebírkové oceli průměru 10 mm. Výše uvedená tzv. armovaná 

injektáž  se uskutečnila u obou pilířů.  

Po ukončení injektáže a demontáží packerů se otvory vyplnily rychletuhnoucí cementovou 

maltou..  

Závěrečné stabilizační práce spočívaly ve výměně cihelného zdiva, jež bylo přizděno 

k horninovému pilíři. Byly odstraněny staré poškozené cihly a nahrazeny novými, které jsou 

spojovány cementovou maltou, přičemž jsou rovněž touto maltou přizděny k hornině.  

Konečný stav pilíře P1 po realizaci sanačních prací je patrný z obr. č. 2.  

 
 
5.  Závěr 
 
Sanační práce byly realizovány v úzké spolupráci s autorem statického posouzení a řešily 

havarijní stav pilířů P1 a P2 historického plzeňského podzemí. Vlastní sanační práce se 

uskutečnily ve dnech  27. 9. – 3. 10. 2005 a v průběhu této doby  byla zajištěna v kombinací 

armované tlakové injektáže s kotvícími tahovými prvky stabilita výše uvedených horninových 

pilířů. Stabilizační hmotou byly zcela vyplněny nespojitosti horniny pilíře a také nespojitosti 

porušené betonové obezdívky. Použitá stabilizační hmota spolu s porušenou horninou 

vytvořila nosný geokompozit.  

V období  od ukončení sanačních prací do současnosti nebylo pozorováno další poškození 

konstrukce v daném prostoru, což bylo potvrzeno měřením nezávislými odborníky.  
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Obr. č. 1  Situace sklepních prostor domu č. p.  86 s vyznačením pilířů P1 a P2 
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Obr. č.  2  Pilíř č. 1  po realizaci sanačních prací, včetně zajištění ocelovými táhly 
 

 

 
 
 

Obr. č.  3  Plošná síť packerů pro injektážní práce – pilíř P2 
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SANÁCIA TRHLÍN V KLENBÁCH HISTORICKÉHO OBJEKTU 

PÁLOVSKÉHO KAŠTIEĽA V LIPTOVSKOM JÁNE 
 

Annotation: 

The application of technology of  reinforced grouting by the material on the basis of 

polyuretan in the case: 

Reconstruction of a historical object „Palovsky castle“ in Liptovský Ján. 

The application of technology by the reconstruction of the arch. 

 

 

1. Úvod. 

V súčasnom období sa dostáva do popredia otázka rekonštrukcií historických pamiatok 

pôvodne určených na bývanie. Jedná sa o rôzne meštianske domy, kúrie, kaštiele ale aj hrady 

a zámky. Uvedená koncentrácia potreby sanácie týchto objektov je daná viacerými 

skutočnosťami. Dôležitým faktorom je postupné vyčerpanie voľných prieluk v mestskej 

zástavbe. Ich zastavaním predovšetkým v centrách väčších miest došlo k vyčerpaniu možností 

získať reprezentačné sídlo pre firmu alebo prestížne bývanie realizovaním novostavby. Vtedy 

je jedinou možnosťou získanie spravidla značne poškodeného objektu staršieho dáta, ktorý 

vyžaduje časovo a finančne náročnú rekonštrukciu. Ďalším faktorom je snaha investorov 

o investíciu do štýlových objektov určených na rekreáciu alebo na osobné účely. Starší objekt 

často tvorí súčasť nového komplexu budov určených na rekreáciu a dodáva mu patričný 

honor. 

 

2. Základné údaje o objekte.  

Pálovský kaštieľ (viď. obrázok č.1) sa nachádza v intraviláne obce Liptovský Ján. Jeho vznik 

je možné datovať do 16. storočia. V tom období bol súčasťou hradieb, ktoré ďalej plynulo 

nadväzovali na objekt kostola. Dispozícia kaštieľa je poznačená množstvom prestavieb 

z rôznych období. V zásade sa jedná o jednopodlažný obdĺžnikový objekt s dvojicou 

dvojpodlažných vežičiek, každá na jednej strane severne orientovanej steny. Objekt (steny aj 

mailto:latner@latner.sk
http://www.latner.cz
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klenby) je zhotovený z miestneho kamenného materiálu – svoru. Novšie prístavby a úpravy 

stien sú zhotovené z pálenej tehly. Objekt je v časti pôdorysu podpivničený. Stropy pivníc sú 

tvorené kamennými klenbami.  

Vnútorná dispozícia objektu je určená trojicou 

súbežných traktov rozpätia cca 4,0 m až 5,8 m. 

Jeden z traktov je ďalej rozšírený o zboku 

pristavanú miestnosť.  

Prostredie v podzákladí objektu je tvorené 

svormi. Podzákladie je podľa skôr vypracovaného 

statického posudku stabilné a nemalo by mať 

vplyv na stabilitu objektu. 

V objekte aktuálne prebieha rozsiahla 

rekonštrukcia. Súčasný majiteľ má v úmysle objekt využívať na bývanie. 

Pred začiatkom rekonštrukcie si majiteľ nechal vypracovať statické posúdenie objektu 

s odporúčanými sanačnými opatreniami. Jedným z radu odporúčaní bola sanácia trhlín 

v klenbách injektážou.  

 

3. Prehliadka porúch a určenie presnej metodiky injektáže. 

Na žiadosť majiteľa objektu bola uskutočnená prehliadka priestorov kaštieľa za účelom 

návrhu metodiky injektáže trhlín v klenbách a vypracovania cenovej ponuky.  

Kamenné klenby v pivničných priestoroch nevykazovali nijaké deformácie, trhliny alebo 

poruchy spôsobené dlhotrvajúcou prítomnosťou 

vlhkosti.  

Na objektoch oboch vežičiek sa nachádzali 

viditeľné vertikálne trhliny. Je predpoklad, že 

vežičky pôvodne plnili len dekoračnú funkciu, až 

neskôr boli horizontálne rozdelené klenbou nad 

prvým podlažím. Pôsobením horizontálnych síl 

od klenieb došlo k roztláčaniu múrov a k vzniku 

spomenutých vertikálnych trhlín na vežičkách. 

Tieto trhliny už boli sanované v minulosti. 

V západnej vežičke boli steny vzájomne zopnuté nad úrovňou klenby oceľovými tiahlami, na 

východnej vežičke sa pristúpilo k jej ovinutiu oceľovými pásmi v dvoch úrovniach (viď. 

obrázok č.2).  V dôsledku roztláčania stien došlo vo východnej vežičke k vzniku pomerne 

Obrázok č.1: Pálovský kaštieľ 

Obrázok č.2: Zopnutie východnej 
vežičky 
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masívnych trhlín v klenbe, šírky až 10 mm (viď. obrázok č.3). Výškový posun dosahoval tiež 

až 10 mm. Klenbu vežičiek, s ohľadom na dekoračný motív na jej spodnej strane je možné 

datovať do približne 19. storočia. Klenba má minimálne vzopätie, čoho následkom sú veľké 

horizontálne reakcie a z toho vyplynuli poruchy 

v okolitých stenách. Hrúbka klenby dosahuje asi 

15 cm až 20 cm. Nesie iba svoju hmotnosť – nad 

ňou sa nachádza trámový strop druhého 

nadzemného podlažia vežičiek. Predpokladaný 

postup výstavby bol –  vybudovanie spodného 

dreveného debnenia s vyrezaným ozdobným 

motívom, vyliatie debnenia malou vrstvou 

murovacej malty, poukladanie kamenných 

blokov, vyliatie špár medzi blokmi murovacou 

maltou, preliatie vrchnej strany blokov murovacou maltou.  

Strop nad stredným a východným traktom (viď. obrázok č.4) je tvorený valenými kamennými 

klenbami. Hrúbka klenieb pri vrchole dosahuje asi 30 cm. V období po druhej svetovej vojne, 

počas prác na prestavbe kaštieľa na tri sociálne 

byty, došlo vplyvom neodborného búrania 

nosných priečok k zrúteniu kamennej valenej 

klenby nad tretím - západným traktom. Klenby 

v tomto trakte boli nahradené oceľobetónovou 

stropnou doskou. Postup výstavby klenieb bol 

klasický – murovaním kamenných blokov na 

drevenom polkruhovom debnení. 

Kamenné klenby nad stredným a východným 

traktom sú posiate trhlinami – od vlásočnicových 

po približne 0,5 cm. Trhliny boli zväčša odhalené 

až po odstránení omietky počas terajšej 

rekonštrukcie. Z toho možno usudzovať, že 

deformácie klenby sú už ustálené  a trhliny 

vznikli následkom prestavieb a úprav kaštieľa 

v minulosti. Priebežnými trhlinami sú zasiahnuté vrcholové časti takmer všetkých klenieb 

(valené aj nadokenné). Šírka týchto trhlín je minimálna. Ďalej sa trhliny miestami nachádzajú 

Obrázok č.3: Trhliny v klenbe východnej 
vežičky 

Obrázok č.4: Trhliny v klenbe 
východného traktu 
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v nábehoch klenieb, kde dosahujú šírku do 0,5 cm. Predmetom sanácie boli trhliny v klenbe 

nad severnou vežičkou a trhliny v nábehoch klenieb. 

S ohľadom na predpoklad, že deformácie klenieb je možné považovať za ustálené, bola ako 

metodika sanácie zvolená armovaná injektáž trhlín materiálom CarboPur WF. V prípade, že 

by deformácie klenieb neboli ustálené, bolo by potrebné najprv odstrániť príčinu ich vzniku 

(napríklad stabilizovanie podzákladia objektu zavŕtavacími mikropilotami TITAN, budovanie 

výstužných rebier za účelom prenosu horizontálnych síl, zopnutie konštrukcie tiahlami 

z celozávitových kotevných tyčí CKT a pod.). 

CarboPur WF je veľmi rýchlo reagujúca dvojzložková polyuretánová injekčná živica. Je 

určená na spevňovanie hornín, zemín a stavebných konštrukcií a utesňovanie priesakov vôd 

(najmä tlakových) a plynov. Na sanáciu trhlín v klenbách je obzvlášť vhodná. V krátkom čase 

dosahuje vysoké hodnoty pevnosti a priľnavosti k podkladu. Vďaka svojej konzistencii 

a rýchlosti reakcie je možné pri citlivej injektáži zabrániť neželaným únikom injekčného 

materiálu z konštrukcie. 

 

4. Postup sanácie. 

Metodika sanácie trhlín v klenbe vo východnej vežičke a klenieb nad stredným a východným 

traktom bola obdobná. Rozdiel bol len v spotrebe materiálu, kde sa materiál klenby v severnej 

vežičke ukázal ako veľmi pórovitý, čo logicky zvýšilo spotrebu injekčnej zmesi. 

V prvom kroku sa očistil povrch klenby drôtenou 

kefou. Široké trhliny boli prekryté 

rýchlotuhnúcou cementovou hmotou.  

V druhom kroku bola vytvorená sieť injekčných 

vrtov ø 14 mm, dĺžky až 50 cm, ktoré striedavo 

pretínali trhlinu z oboch strán šikmo dopredu pod 

uhlom cca 30° tak, aby došlo k prevŕtaniu trhliny 

v polovičke hrúbky konštrukcie. Kolmá 

vzdialenosť vrtov od praskliny bola asi 15 cm. 

Konštrukcia nesmela byť prevŕtavaná naskrz, aby 

nedochádzalo k úniku injekčného média do prostredia za rubom konštrukcie. Vzájomná 

vzdialenosť vývrtov bola vo vzdialenostiach cca 20 cm. V prípade, že z priestorových 

dôvodov nebolo možné zrealizovať dostatočne dlhý vrt (dané profilom klenieb) platilo 

pravidlo, že vrt bol vedený pod uhlom cca 30° až 45° a trhlina bola prevŕtaná približne v 

polovici hrúbky konštrukcie. Rozmiestnenie a dĺžky vrtov samozrejme museli reflektovať na 

Obrázok č.5: Osadzovanie oceľovej 
výstuže do vývrtu 
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tvar a orientáciu trhliny a jej miesto na klenbe. Ich správna realizácia si vyžadovala cit 

a praktické skúsenosti pri tomto type sanácie. 

V treťom kroku bola do pripravených vývrtov osadená rebierková betonárska výstuž ø 10 mm 

(viď. obrázok č.5). Dĺžka výstuže bola o cca 5 cm 

kratšia ako dĺžka vrtu. S ohľadom na meniacu sa 

hrúbku klenby a aj smer vrtov sa pre väčšinu 

vývrtov strihala betonárska výstuž na mieru. Do 

vývrtov sa osadili mechanické obturátory 13/150, 

prípadne 13/300, prostredníctvom ktorých 

prebehla injektáž. 

V štvrtom kroku prebehla injektáž (viď. obrázok 

č.6). Zložky A a B materiálu CarboPur WF boli 

dopravované pomocou špeciálneho 

dvojzložkového injekčného čerpadla (DV 97) a dávkované v objemovom pomere 1 : 1. 

Postup injektáže bol od najspodnejšieho miesta nahor, pričom sa injektovali po sebe idúce 

obturátory.  

V piatom kroku boli demontované obturátory a vývrty boli zapracované cementovou maltou.  

Celkový rozsah sanovaných trhlín bol 48,00 m.  

 

5. Záver 

Na základe dokumentovaného príkladu technológia injektáže polyuretanovou injekčnou 

živicou CarboPur WF potvrdila svoju silnú pozíciu aj v oblasti sanácií trhlín historických 

objektov. Úspešne zrealizovaná sanácia klenieb Pálovského kaštieľa v Liptovskom Jáne je 

ďalším pozitívnym príkladom, kedy citlivý sanačný zásah neovplyvnil vzhľad nosnej 

konštrukcie, avšak priaznivým spôsobom zlepšil jej vlastnosti.  

 

 

Obrázok č.6: Injektáž trhlín v klenbe 
východnej vežičky  
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ZABEZPEČENIE SKALNÉHO SVAHU V DĚČÍNE POMOCOU 

DYNAMICKEJ BARIÉRY PROTI PADANIU SKÁL 

Abstract 

Dynamic barriers are one of the most innovative passive systems of rockfall protection. They 

are used for energy dissipation of falling rock blocks. This article describes the best known 

passive and active methods of rockfall protection and shows the advantages and installation of 

dynamic barrier MAC.RO. CTR in Děčín, Czech Republic.  

1. Úvod 

Pri riešení problémov občianskej výstavby, cestnej, riečnej alebo železničnej infraštruktúry, 

prípadne iných oblastí v geomorfologicky členitých územiach (pahorkatiny až hornatiny) sa 

často stretávame s potrebou, zabezpečiť miesta alebo konštrukcie proti padaniu skál. Táto 

potreba vyplýva jednak z preventívnych opatrení (v minulosti došlo k pádom blokov, 

preventívne zabezpečenie konštrukcií), jednak z konkrétnych udalostí (skalné útvary v oblasti 

vykazujú výraznejšie pohyby, konkrétna akútna hrozba pádu blokov). Pod pojmom „padanie 

skál“ sa pritom rozumie akýkoľvek pád skalného materiálu od kammenej sute a úlomkov 

priemeru od niekoľkých cm až po niekoľkometrové skalné bloky. Veľmi nebezpečné môžu 

byť už malé úlomky, padajúce z väčších výšok. Pád veľkých skalných blokov potom často 

znamená veľké materiálové škody Existuje niekoľko metód zabezpečenia oblastí proti 

padajúcim skalám, v tomto článku sa budeme zaoberať jednou z najmodernejších a technicky 

najzložitejších - dynamickými bariérami. 

 

2. Pasívne a aktívne systémy proti padaniu skál 

Systémy používané na zabezpečenie ochrany proti padaniu skál sa všeobecne rozdeľujú na 

dve skupiny: pasívne a aktívne systémy. 

mailto:k.alfoldi@eurogabions.sk
mailto:dufka@strixchomutov.cz
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• Pasívne systémy 

Funkciou pasívneho ochranného systému nie je zabrániť samotnému odtrhnutiu skalných 

blokov zo svahu. Ich použitie spočíva v regulácii a kontrole samotných blokov, úlomkov 

počas pádu, resp. prerušiť alebo obmedziť ich trajektóriu a tak zabrániť ohrozeniu územia pod 

skalným svahom. 

Typickým príkladom pasívnej ochrany skalného svahu je jednoduché opláštenie oceľovou 

sieťou z dvojzákrutového pletiva (obr.1). Dvojzákrutové pletivo má veľkú výhodu v tom, že 

v prípade lokálneho porušenia alebo trhliny sa porucha nešíri ďalej a nemá prakticky vplyv na 

pevnosť okolitej siete. Jednoduché opláštenie sieťou je možné použiť v prípade, ak nehrozí 

odtrhnutie skalných balvanov väčších ako 0,6 m v priemere [1]. 

V prípade potreby, ak hrozí pád väčších balvanov, je možné použiť oceľovú sieť s vpletenými 

oceľovými výstužnými lanami STEELGRID (technológia Maccaferri). 

     

  Obr.1 Jednoduché opláštenie skalnej steny            Obr.2 Ochranný val proti padaniu skál 

 

Zložitejšími pasívnymi prvkami sú ochranné valy proti padaniu skál (obr.2). Tieto sú stavané 

ako vystužené zemné telesá – hrádze. Dokážu odolávať veľmi vysokým kinetickým energiám 

padajúcich balvanov, ktoré často presiahnu možnosti súčasných typov dynamických bariér. 

Najnovšie medzi pasívne systémy zaraďujeme aj vysokopevnostné výstužné siete – tzv. HEA 

panely, ktoré sú utkané z oceľových lán v diagonálnom smere, keď sa použijú v kombinácii 

s nepredpätými kotvami. 

Medzi pasívne systémy patria aj statické a predmetné dynamické bariéry, s ktorými sa 

budeme podrobnejšie zaoberať v kapitole 3. 
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• Aktívne systémy 

Úlohou aktívnych systémov je zabrániť uvoľneniu skalných blokov zo skalných svahov 

a stien. Aktívne systémy vnášajú do skalného masívu stabilizujúce sily, na skalné bloky 

pôsobia protitlakom alebo zvyšujú pasívne sily, čím zabraňujú pohybom a deformáciám a 

zvyšujú stabilitu skalného svahu alebo steny. Podľa najnovších ustanovení, za aktívne 

systémy sa môžu považovať len systémy, kedy sa použijú predpäté kotvy alebo klince alebo 

železobetónové nosníky kotvené do zdravého masívu. 

3. Charakteristika dynamických bariér 

Dynamické bariéry sú pomerne zložité systémy pozostávajúce z kombinácie 

vysokopevnostných ochranných sietí, oceľových lán, stĺpov z oceľových profilov, brzdných 

elementov a kotevných segmentov (obr.3). Podstatou fungovania ochranných dynamických 

bariér je elasticky stlmiť a absorbovať energiu pri náraze balvanov. Ich umiestnenie, výška 

a hladina kinetickej energie, ktorú sú schopné zachytiť sú navrhované na základe výpočtov 

trajektórie a kinetickej energie balvanov, ktoré sa zo svahu môžu potenciálne odtrhnúť. 

 

Obr.3 Dynamická bariéra MAC.RO. SYSTEM CTR 20/04/A 



  

 53 

Ochranné bariéry sú skúšané v terénnych podmienkach a pri splnení stanovených požiadaviek 

certifikované na príslušnú hladinu kinetickej energie, ktorú sú schopné bezpečne zachytiť a 

absorbovať. V súčasnosti testovanie a certifikácia ochranných bariér už prebieha podľa 

harmonizovanej európskej normy ETAG 027 „Guideline for European Technical Approval of 

Falling Rock Protection Kits“ (Smernica pre Európske technické osvedčenie systémov proti 

padaniu skál). 

Dynamické bariéry – MAC.RO. SYSTEM CTR bariéry sa v súčasnosti zhotovujú pre oblasti 

s nestabilnými blokmi s potenciálnou kinetickou energiu v rozmedzí 500 – 5000 kJ. Bariéry 

MAC.RO. SYSTEM CTR sa môžu vybudovať ako na skalnom podklade, tak v horších 

základových pomeroch, na zvislých skalných stenách alebo vo svahu. Vďaka mnohým testom 

za účelom zlepšovania a odľahčenia systému je ich umiestnenie jednoduché, ich inštalácia 

rýchla a údržba jednoduchá. 

Záchytná vrstva je umiestnená na dolnej strane bariéry. Stĺpy sú staticky nezávislé od siete, 

preto priamy dopad bloku na stĺp nemá vplyv na záchytnú schopnosť siete. Systém 

neobsahuje spodné brzdiace káble. Sily po dopade sú roznášané pomocou lán, čím sú 

minimalizované napätia na ostatné systémové komponenty. Tlmiče energie pracujú na 

princípe absorpcie napätí deformáciou prvku a nepohlcujú energiu pomocou trenia. Tým sa 

dlhodobo zaručuje ich vysoký výkon. 

Zakladanie samotných stĺpov sa musí podrobiť overovaniu charakteru a chovania základovej 

pôdy, do úvahy sa musia brať aj sily na základ namerané počas nárazových skúšok. 

Pri každom type podložia sa jedná o hĺbkové základy. 

Ako pri použití dynamických bariér, tak aj pri ostatných typoch pasívnej a aktívnej ochrany je 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť prieskumom základových pomerov, ako aj samotnej 

projektovej príprave. Všetky systémy majú svoje špecifiká, ktoré si vyžadujú sústrediť sa viac 

na isté časti prieskumu (okrem základného zistenia geologických pomerov). Pri ochranných 

sietiach sa napr. jedná o zistenie stupňa zvetrania horniny, puklinatosti a jej hustoty, 

charakteru výplne apod. V prípade dynamických bariér je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť práve charakteru podložia („skala alebo zemina“), v prípade skalného podložia 

potom mocnosti suti, jej typu a chovaniu. Zistené skutočnosti potom majú vplyv na typ 

zakladania a tým na komponenty systému týkajúce sa zakladania: kotiev a základovej dosky. 

Ďalšou dôležitou časťou návrhu je určenie maximálnej možnej kinetickej energie, ktorá sa pri 
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páde bloku môže vyskytnúť. Preto je veľmi dôležité mať dôkladne geologicky zmapované 

skalné bloky, ktoré prejavujú nestabilitu. 

Všetky tieto informácie sú dôležitou časťou návrhu a projektu. Aj tie najlepšie systémy sú 

totiž nepoužiteľné, ak sú podklady nepostačujúce, málo presné alebo skreslené. Veľmi 

dôležitá je aj technická spolupráca medzi technikmi výrobcu, projektantom a konečným 

zhotoviteľom pred a počas budovania systému. 

4. Děčín, ul. Drážďanská – použitie bariéry MAC.RO. CTR 05/07/B 

V Děčíne na Severných Čechách bolo potrebné sanovať občiansku zástavbu pred padajúcimi 

skalami. Vzhľadom k skutočnosti, že sa jednalo o aplikáciu na území Národného parku České 

Švýcarsko, použitie akéhokoľvek typu sanácie podliehalo schváleniu Riaditeľstvom 

Národného parku. Už po úvodných diskusiách sa ozrejmilo, že ako najvhodnejšie riešenie sa 

javilo použitie dynamických bariér. Keďže sa predpokladalo uvoľnenie pomerne veľkých 

balvanov (až do objemu 1 m3), navrhlo sa opatrenie proti padajúcim blokom pomocou 

dynamickej bariéry MAC.RO. CTR 05/07/B.  

Systém MAC.RO. CTR 05/07/B je schopný zachytiť padajúce bloky s kinetickou energiou do 

500 kJ. Na predmetnej stavbe bol použitý systém s výškou stĺpov 4 m, celkovej dĺžky 330 m 

(3 sekcie po 110 m), pričom vzdialenosť medzi stĺpmi je 10 m. Vzhľadom k podložným 

podmienkam (pieskovcová suť tvorená úlomkami veľkosti 2-30, miestami až 50 cm, mocnosti 

okolo 5 m, pod ňou pieskovec s nízkym stupňom zvetrania), ako základy stĺpov bola použitá 

kombinácia jednej mikropilóty 108/10 dĺžky 4,0 m s dvomi tyčovými kotvami 24 mm dĺžky 

2,0 m. Pre horné kotviace káble boli zhotovené „upslope“ lanové kotvy s dĺžkou 9,0 m pre 

každú kotvu. 

Celá ochranná bariéra bola rozdelená na 3 úseky dlhé 110 m. Umiestnenie susedných úsekov 

pritom spĺňalo podmienku, aby sa krajné polia prekrývali. Tým sa zabránilo tomu, aby 

trajektória padajúceho skalného bloku vyšla mimo záchytné polia bariéry. Počas umiestnenia 

sa tiež dbalo na prípadný negatívny vplyv terénnych nerovností na dráhu padajúcich skál 

(zabránenie preskočenia bariéry). 
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Obr. 4 Děčín - pohľad na časť svahu pred budovaním dynamickej bariéry 

 

Obr. 5 Děčín – bariéra MAC.RO. pred postavením stĺpov 
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Vo chvíli písania príspevku prebiehali dokončovacie práce na budovaní bariéry, preto sme 

nemali k dispozícii snímky o hotovom projekte. 

5. Závery 

Tento článok sa zaoberá hlavne stavbou dynamickej bariéry proti padaniu skál v Děčíne. 

Oproti ostatným menovaným pasívnym systémom (dvojzákrutová oceľová sieť, 

STEELGRID, ochranné valy zo systému Green Terramesh apod.) majú dynamické bariéry 

niekoľko výhod: 

• Ekologickosť systému – vybudovanie dynamickej bariéry znamená najmenší zásah do 

prostredia, ich umiestnenie najmenej narúša estetiku prírodných útvarov; 

• Výhodný pomer cena/výkon – výstavbou takéhoto systému sa zabezpečí ochrana 

zástavby, pričom aj jeho údržba je jednoduchá; 

• Funkčnosť systému – systém MAC.RO. CTR bol a neustále je mnohokrát skúšaný pre 

nájdenie optimálnych podmienok, aby bol čo najefektívnejšie funkčný; 

• Životnosť systému – všetky nadzemné komponenty sú opatrené protikoróznou 

povrchovou úpravou, čím je zaručená ich dlhodobá životnosť a tak aj životnosť 

systému ako celok. 
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ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ SANACÍ 
 
Abstract 

Comparison of basic approaches to restoration and rehabilitation of waterproofing systems for 

substructures. Evaluation of work demands in case of substructure without safety 

waterproofing system and with installed safety waterproofing system. Basic division of 

injection materials. 

 

1. Úvod  

Doba, kdy byla možnost stavět objekty v lokalitách s optimálními základovými podmínkami, 

již dávno minula. Dnešní situace je taková, že se zcela běžně staví na takových místech, která 

naši předkové považovali za nevhodná – záplavová území, území s vysokou hladinou 

podzemní vody nebo agresivní vody, území s výskytem radonu nebo metanu, poddolovaná 

území apod. Zároveň ve velkých městech již dnes neexistuje případ, že by novostavba neměla 

v suterénních prostorách podzemní garáže, což v praxi znamená alespoň tři podzemní podlaží 

a základovou spáru v hloubce okolo 15 – 20 m pod úrovní terénu. To vše klade vysoké nároky 

na všechny účastníky procesu výstavby – investory, architekty, projektanty, realizační firmy a 

konec konců i na samotnou konstrukci a použité stavební materiály nebo systémy. Významný 

podíl tak na celkové funkčnosti objektu má konstrukce spodní stavby, potažmo 

hydroizolačního systému. Takže je naprosto nezbytné zajistit jeho spolehlivou funkci 

a trvanlivost. 

Splnění těchto požadavků se zdá být poměrně jednoduché, v praxi však opak často bývá 

pravdou. Výstavba objektu je dnes velmi složitou záležitostí, ať už vzhledem ke zmíněným 

nevhodným podmínkám v dané lokalitě, ale svou roli hrají požadavky na to, jakou funkci má 

objekt plnit, jak má vypadat, kolik bude stát a kdy má začít sloužit svému účelu. Tyto aspekty, 

nazírané z úhlu jednotlivých účastníků výstavby, si mnohdy vzájemně odporují. To často vede 

k tomu, že realizační firmy jsou nuceny na něčem ušetřit, zkrátit dobu výstavby (někdy se jeví 

jako problém dobu výstavby dodržet), něco zjednodušit – „nejlépe“ technologické postupy, 

mailto:grossmann@minova.cz
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apod. Právě nejmarkantněji se tyto prohřešky zpravidla projeví u izolačního souvrství střešní 

konstrukce nebo spodní stavby. Zatečenou vodu do budovy opravdu nikdo nepřehlédne. 

Oprava střešní konstrukce jistě není příjemnou záležitostí, ale je možno říci, že je relativně 

jednodušší než oprava hydroizolace spodní stavby. To je dáno celkovou nepřístupností 

hydroizolace spodní stavby, která se obyčejně nachází uvnitř nějakého souvrství konstrukcí, 

které není možné z různých důvodů odstranit. Pokud není hydroizolace přístupná, aby mohla 

být provedena její přímá oprava, je nutno přistoupit ke komplexnějšímu opatření, které se 

obyčejně označuje jako sanace. Ta může být zdlouhavá, v některých případech zdlouhavá 

a nákladná. Proto se dnes stává běžným standardem, že hydroizolační systémy jsou 

doplňovány tzv. pojistnými systémy, které se instalují již v době výstavby objektu, jsou 

v přímé součinnosti s hydroizolačním systémem a mají zjednodušit opravy netěsných nebo 

poškozených hydroizolací. 

2.   Sanace konstrukcí s instalovaným pojistným systémem 

Pojistných systémů existuje několik typů, jejich základní rozdělení je možné provést podle 

toho, o jaký druh stavební konstrukce se jedná. V zásadě však pojistný systém vždy tvoří dvě 

základní složky: 

• vlastní pojistný systém, což mohou být rozvody hadic, sektory, apod., 

• injekční hmoty, které se aplikují prostřednictvím pojistného systému. 

Základním předpokladem spolehlivosti pojistného systému je potom vzájemná kompatibilita 

jednotlivých součástí. Proto není možné, aby za pojistný systém byly vydávány výrobky, 

které neprošly zkouškami a nebyly schváleny skutečně jako nedílný komplet. 

2.1   Pojistné systémy v pozemním stavitelství 

V oblasti pozemního stavitelství se nejčastěji používají dva typy pojistných systémů. 

U staveb, kde je hydroizolační vrstva tvořena povlakovými izolacemi, se jako pojistný systém 

používají tzv. sektory. Principielně se jedná o to, že hydroizolační vrstva není tvořena jedinou 

souvislou plochou, ale je rozdělena na části – sektory. Vlastní sektory vypadají jako kapsy, 

které jsou vytvořeny dvěma vrstvami fólie, po obvodu sektoru svařenými. Sousední sektory 

jsou tak jeden od druhého odděleny. Smyslem tohoto řešení je rozdělení velkého celku spodní 

stavby, u kterého jsou místa poruch jen velmi těžko dohledatelná, na menší části pravidelných 

tvarů, které se velmi snadno kontrolují a následně i opravují. Z každého sektoru jsou 

vyvedeny zpravidla čtyři hadice, pomocí kterých je možno provést tlakovou zkoušku a zjistit 
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tak, jestli je sektor neporušený. Pokud sektor není těsný nebo se v něm nachází voda, 

signalizuje to nějakou poruchu. V takovém případě se po vyhodnocení příčin netěsností 

provede pomocí uvedených hadic zaplnění defektního sektoru injekční hmotou, čímž se 

dosáhne jeho utěsnění. 

 

Trochu jiný princip se používá u podzemních částí budov, které jsou budovány jako tzv. „bílá 

vana“. U takového typu konstrukce se nevyskytuje klasická hydroizolační vrstva z fólie nebo 

asfaltových pásů, ale funkci hydroizolace plní samotný beton. Důležité konstrukční detaily 

jako jsou pracovní a dilatační spáry jsou řešeny instalací speciálních pásů, plechů, 

bentonitových pásků a dalších speciálních profilů. Aby tento systém fungoval, je nutno již ve 

fázi projektu s tímto počítat a konstrukci odpovídajícím způsobem navrhnout a samozřejmě 

následně i provést. Avšak i v tomto případě je vhodné aplikovat pojistný systém, i když to 

ještě není zcela samozřejmým jevem. Takovým pojistným systémem jsou rozvody injekčních 

hadic, které jsou instalovány do problematických partií a je možné je použít, pokud některý 

z těsnicích prvků neplní zcela svou funkci. Je potřeba si uvědomit, že funkce těchto prvků 

není založena na vodotěsném spoji s betonem, ale veškeré detaily fungují tak, že pronikající 

voda musí překonávat velmi dlouhou a členitou trasu (labyrintový princip). Tím pádem se její 

schopnost pronikat minimalizuje nebo zcela eliminuje. Funkčnost tohoto principu je přímou 

úměrou závislá na kvalitě uložení a zhutnění betonové směsi a následném ošetřování betonu. 

Obr. 1   Pojistný systém sektorového typu – návrh rozdělení půdorysu na jednotlivé sektory, 
rozmístění sběrných krabic a vedení plnicích a odvzdušňovacích hadic 
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V případě nedostatečně zhutněné betonové směsi dochází k výskytu dutin a kaveren, špatné 

ošetřování vede ke vzniku trhlin, které funkci těsnicích prvků mohou negativně ovlivnit. 

V takovém případě nezbývá než prostřednictvím injekčních hadic provést zaplnění dutin 

a trhlin injekční hmotou a zajistit tak těsnost konstrukce. Pokud však dojde 

k nekontrolovatelnému vzniku trhlin mimo předpokládaná místa, která jsou osazena těsnicími 

profily nebo pojistným systémem, nezbývá než provést sanaci průsaků starým a osvědčeným 

způsobem – injektáží přes pakry, osazované do vývrtů. 

 

2.2   Pojistné systémy v inženýrském stavitelství 

Situace v inženýrském stavitelství je podstatně odlišná, protože se většinou jedná o liniové 

stavby v délce mnoha stovek metrů nebo několika kilometrů. Především se jedná o tunely 

a kolektory. Takové dílo na své trase prochází mnohdy zcela odlišnými oblastmi, ať už se 

jedná o geologické nebo hydrogeologické podmínky, podcházení stávajících objektů 

pozemního nebo dopravního stavitelství, zatížení vnějšími podmínkami (dopravou), atd. To se 

odráží i v odlišném principu řešení pojistného systému, o jehož nezbytnosti však nemůže být 

pochyb. 

Společným rysem používaných pojistných systémů je dělení liniového díla na jednotlivé 

sekce, které téměř vždy korespondují s velikostí jednotlivých dilatačních celků díla. Délka 

sekce je závislá na délce bednicího vozu pro betonáž sekundárního ostění, což zpravidla bývá 

Obr. 2, 3   Instalace injekční hadice 
v pracovní spáře betonové konstrukce. 
Jádrový vývrt ze zkoušek účinnosti injektáže 
pracovní spáry polyuretanovou pryskyřicí 
přes injekční hadici. 

profily nebo pojistným systémem, nezbývá než provést sanaci průsaku starým a osvědčeným 
způsobem – injektáží přes pakry, osazované do vývrtů. 
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10 m. Sekce pak dále bývají rozděleny na jednotlivé sektory, které bývají obyčejně čtyři – dva 

sektory v horní klenbě a dva ve spodní klenbě, přičemž vodorovná dělicí rovina mezi horní 

a spodní klenbou bývá v úrovni vozovky. Sekce pak po své délce již není dělena, takže délka 

sektorů je shodná s délkou sekce. Další výraznou změnou oproti sektorovému pojistnému 

systému konstrukcí pozemního stavitelství je to, že fóliová izolace není v tomto případě 

zdvojena, instaluje se pouze jedna vrstva hydroizolace. Vzájemné oddělení sektorů 

obstarávají spárové pásy, které se osazují jak v dilatačních spárách, tak mezi jednotlivými 

sektory v rámci jedné sekce. Spárové pásy v dilatačních spárách mohou obsahovat (nebo se 

dodatečně osazují) injekční hadice, pomocí kterých je možno provádět zastavení průsaků 

v tomto detailu. Používají se také pro uzavření vadného sektoru po celém obvodu, a to vždy 

před započetím jeho zaplňování, aby nedocházelo k nechtěné komunikaci mezi sousedními 

sektory a tím ke zvýšeným spotřebám injekční hmoty. 

 

Rozdíl mezi jednotlivými typy pojistných systémů pro inženýrské konstrukce je tak 

ve způsobu vedení rozvodů plnicích trubek. Výchozím místem pro plnění sektorů jsou sběrné 

krabice, ve kterých jsou vyvedeny konce plnicích trubek. Paprskovitý rozvod je takový, 

u kterého plnicí trubky vycházejí ze sběrných krabic, jsou připevněny přímo k hydroizolaci 

a tvoří plochu ve tvaru vějíře. Trubky jsou po své délce perforovány a v případě injektáže se 

provádí vyplnění prostoru mezi vrstvou hydroizolace a betonového sekundárního ostění. 

Obr. 4   Pokládka fóliové hydroizolace v tunelu – příčné spárové pásy v místech budoucích 
dilatačních spár rozdělují konstrukci na jednotlivé sekce, vodorovné pásy dělí sekce na horní 
a dolní sektory 

Délka sekce 

Horní sektor 

Dolní sektor 

Spárový pás 
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Paprskovitý rozvod je vhodnější pro sektory menších rozměrů, např. v přechodových částech 

tunelů, apod., protože jeho dosah je menší a obtížněji se čistí. 

Patrový rozvod je tvořen hadicemi nebo trubkami, které jsou po určitých vzdálenostech 

perforovány a překryty injekčními manžetami. Rozvody jsou vedeny vodorovně (po patrech) 

po celé délce sekce a jsou na obou koncích vyústěny ve sběrných krabicích. Toto řešení 

zajišťuje lepší dopravu injekčních hmot po celé ploše sektorů a přináší největší výhodu v tom, 

že umožňuje čištění plnicích trubek propláchnutím. Funkce pojistného systému tak zůstává 

zachována pro případ dalšího použití. Proto se také patrový rozvod používá jako pojistný 

systém pro velké sektory. 

Obr. 5, 6   Paprskovitý rozvod – instalace pojistného systému na vrstvu fóliové hydroizolace 
a rozvinutý pohled na polovinu tunelové trouby 

Horní 
klenba 

Spodní 
klenba 
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2.3   Injekční hmoty pro aktivaci pojistných systémů 

Pro zaplňování – aktivaci – pojistných systémů se používají injekční hmoty, které musí 

splňovat několik podmínek: 

• typ injekční hmoty musí zajišťovat vzájemnou kompatibilitu s prvky pojistného 

systému a vrstvou hydroizolace, nesmí docházet ke vzájemnému narušování nebo 

degradaci některého z materiálů, 

• používané injekční tlaky musí být co nejnižší, aby nedošlo k nežádoucímu poškození 

hydroizolačního nebo pojistného systému nebo konstrukce; z čehož vyplývají 

požadavky na technické parametry injekční hmoty (viskozita směsi, změny viskozity 

v závislosti na teplotě, doba zpracovatelnosti), 

• opakovatelnost injektáže – tento požadavek se týká především injekčních hadic 

a trubek, které slouží jako rozvody injekční hmoty. Jedná se o velice důležitý 

požadavek, který pokud injekční hmota nesplňuje, neměla by se pro aktivaci vůbec 

používat. Hlavním přínosem pojistného systému je totiž právě možnost opakovaného 

používání. Důležité je také to, aby vlastní pojistný systém opakované použití 

umožňoval – ne všechny typy injekčních hadic jsou schopny toto zajistit! 

• Vytvrzená injekční hmota musí mít dobrou přídržnost ke všem stavebním materiálům, 

se kterými se dostává do kontaktu, v daném případě zejména k betonu, zdicím 

materiálům, izolačním fóliím a pásům. Nedostatečná přídržnost by mohla mít 

za důsledek odtržení injekční hmoty od povrchu působením tlaku vody a následnou 

Obr. 7   Schéma patrového rozvodu v jedné sekci tunelu 
1 - horní sektor   2 - dolní sektor   3 - trubka patrového rozvodu   4 - výstupní otvory kryté 
manžetami proti zanesení rozvodů   5 - sběrná krabice pro vyvedení konců rozvodů, místo 
pro připojení injekčního čerpadla 

1 

2 
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migraci vody ve vzniklém prostoru. 

Z našich zkušeností vyplývá, že tyto požadavky splňují injekční hmoty na bázi chemických 

materiálů, jmenovitě metakrylátové gely a určité typy dvousložkových polyuretanových 

pryskyřic. Jedná se vesměs o materiály, u kterých je možno regulovat dobu reakce, nejčastěji 

změnou poměru dávkování jedné ze složek. Je tak možné nastavit různé doby reakce, které 

vyhovují danému prostředí, velikosti vyplňovaných sektorů, teplotě injektovaného prostředí, 

apod. Díky dlouhé době zpracovatelnosti je zaručen požadavek na čistitelnost pojistného 

systému. 

 

Epoxidové pryskyřice pro aktivace pojistných systémů nejsou vhodné z důvodu omezené 

možnosti řízení doby reakce a omezené možnosti čištění pojistného systému. Používají se 

především pro injektáže trhlin. Hmoty na bázi cementů nebo mikrocementů je možno 

používat pouze k výplňovým injektážím, protože mají příliš vysokou viskozitu, takže pro 

jejich aplikace je nutné používat vysoké tlaky, což by mohlo negativně ovlivnit konstrukci. 

3.   Sanace konstrukcí bez pojistného systému 

Tento typ sanací stále ještě převažuje nad případy, kdy je konstrukce vybavena pojistným 

systémem, který umožňuje cílený a rychlý zásah proti průsakům vody. Sanovat stavební 

konstrukci, která nemá instalován pojistný systém, znamená pro aplikační firmu nejprve 

zjišťovat podrobnosti o konstrukci samotné. To mnohdy znamená hledání ve výkresech, 

Obr. 8, 9   Aktivace pojistného systému, 
injektáž metakrylátovými gely. Detail 
sběrné krabice plnicích hadic s připojenými 
injekčními pistolemi 
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skládání kusých informací a vytváření hypotéz „proč to nefunguje“ a „kde se stala chyba“. 

Teprve potom se přistupuje k vlastní sanaci. To znamená vyvrtat velké množství vývrtů, 

vyčistit je, osadit do vývrtů injekční pakry a provést injektáž. Následně se pakry odstraní, 

vývrty se zaplní cementem a konstrukce se očistí od zbytků injekčních hmot. Tento postup 

je potřeba opakovat do doby, než jsou všechny průsaky zastaveny. Vzhledem k tomu, 

že plocha hydroizolace není rozdělena na sektory, není zaručeno, že místo průsaků vody 

v konstrukci koresponduje s místem defektu v hydroizolaci. Případy, kdy tato dvě místa jsou 

od sebe vzdálena několik metrů, nejsou vzácné. Takto nezbývá aplikační firmě než utěsňovat 

projevy poruchy, místo aby měla možnost odstranit příčinu. V současnosti totiž neexistuje 

spolehlivá diagnostická metoda, která by dokázala určit místo defektu. Brání tomu především 

použití železobetonu pro konstrukce spodní stavby. Betonářská výztuž tak spolehlivě zastíní 

všechny odrazy, které by mohly signalizovat defekty, kterými vniká voda do prostoru spodní 

stavby. 

Pro sanace konstrukcí, u kterých není nainstalován pojistný systém, se používají téměř 

všechny typy injekčních hmot. Záleží spíše na vybavení aplikační firmy, jejích zkušenostech a 

samozřejmě na typu a projevech poruchy. Zaručenou jistotou je použití injekčních hmot 

na chemické bázi. Zvláště vhodnými typy jsou dvousložkové a jednosložkové polyuretanové 

pryskyřice, je možné používat i epoxidové pryskyřice, musí se ale jednat o typy, které jsou 

vhodné pro injektáže do vlhkého prostředí. 

 

 

Obr. 10, 11, 12   Postup sanace pracovní spáry na kontaktu deska-stěna – vrtání otvorů 
pro osazení pakrů, injekční práce (ilustrativní foto), detail utěsněné pracovní spáry 
pomocí dvousložkové polyuretanové pryskyřice 
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4.   Závěr 

Odpověď na otázku, zda se vyplatí instalovat pojistný systém do spodní stavby, je snad více 

než jasná. Myslíme si, že ano, protože tato součást hydroizolačního systému je technicky 

zdůvodnitelná a v případě obtížných základových podmínek vhodná. Proč tedy existuje ještě 

mnoho staveb bez tohoto pomocného opatření? Bohužel není ojedinělý názor, který zazněl 

z úst jednoho zástupce investora: „Proč instalovat nějaký pojistný systém? Stavba se tím 

jenom prodraží. Kdyby dodavatel hydroizolací odváděl svou práci pořádně, nejsou žádné 

poruchy. Takhle jej nic nenutí ke kvalitní práci, protože spoléhá na opravy.“ S takovým 

názorem nelze souhlasit. Nejde totiž jenom o hydroizolační firmu, ta svou práci odvede jak 

nejlépe umí. Potíž nastává v momentě, kdy nastupují další profese – vazači, svářeči, 

ale především pracovníci, kterým je osud hydroizolace lhostejný. Právě pro tyto případy 

je nezbytné mít pojistný systém. 

Pro ekonomičnost celého pojistného systému je rozhodující, aby jeho funkce byla 

dlouhodobá, to znamená nejlépe po celou dobu technické životnosti díla. Pro zajištění 

funkčnosti celého pojistného systému je tedy nezbytné splnit následující požadavky: 

• pro instalaci pojistného systému musí být vypracována projektová dokumentace, 

ve které budou následně zakresleny i změny provedené při aplikaci – takže bude 

odpovídat skutečnému stavu, 

• bezvadná instalace rozvodu pojistného systému, provedená proškolenými a zkušenými 

pracovníky, 

• pečlivě provedené označení všech částí pojistného systému, které bude souhlasit 

s údaji v projektové dokumentaci, 

• tolerance pracovníků ostatních stavebních profesí vůči systému hydroizolace 

a rozvodu pojistného systému, kteří musí pochopit jejich význam, 

• možnost opakovaného používání pojistného systému, a to jak v průběhu výstavby díla, 

tak i po jeho předání do provozu – to souvisí s typem použitých hadic a injekčních 

hmot, způsobem provedení injekčních prací a s následným ošetřením rozvodů 

pojistného systému pro zachování jeho funkce. 

Přejme si mnoho fungujících staveb, bez problémů s hydroizolacemi. Cesta tady je. 
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KONTROLA PODZEMNEJ TESNIACEJ INJEKČNEJ STENY OKOLO 

SKLÁDKY V ŠALI 
 

Abstract: The contribution is dealing with aplication of the quality control the grouting 

underground wall on the waste deposit near Sala. Used technics were the laboratory method 

(conductivity coefficient measurement) and geophysical field techniques - electrical resistivity 

tomography, vertical electric sounding, spontaneous polarisation and special procedure so-

called measuring of electric field on injection tubes.  

 

1.Úvod 

Na území Slovenska sa realizovala v gescii Ministerstva životného prostredia registrácia 

starých skládok a environmentálnych záťaží. Počas registrácie sa zistilo vyše 6 300 takýchto  

starých záťaží . Vlastníci a prevádzkovatelia jednotlivých skládok a starých záťaží sa musia 

postarať o stav, ktorý bude v súlade s požiadavkami novej platnej legislatívy v krajinách ES. 

Jedna z najrozsiahlejších skládok, aj čo sa týka znečistenia, bola skládka RSTO chemickej 

fabriky Duslo a.s. Šaľa. Skládka vznikla na pôvodnom odkalisku po vyčerpaní kapacity na 

plavenie popolčeka. Rozloha skládky rovinného typu ohraničená obvodovými hrádzkami je 

28 ha, obvod skládky v jej päte je vyše 2 100 m. Od roku 1986 sa na skládku uložilo 267 tisíc 

ton nie nebezpečného a nebezpečného odpadu. Bola realizovaná rozsiahla sieť 30 

pozorovacích sond na sledovanie kvality podzemnej vody. Zo záverov prieskumu a z 

odborných posudkov vyplynulo nebezpečie šírenia sa znečistenia do okolia skládky. Pretože 

nebol predpoklad na samočistiacu schopnosť pôdy a podzemnej vody, rozhodlo sa Duslo Šaľa 

a.s. riešiť túto situáciu. Bola vypísaná súťaž na technické riešenie na zamedzenie šírenia sa 

znečistenia do okolia skládky. Zo 7 ponukových projektov a technických riešení, sa zvolila 

ponuka konzorcia viacerých firiem (najmä UNIGEO divízia Saneko Ostrava a predchodcu 

firmy Minova, Carbotech Bohemia Ostrava), ktoré navrhli izolovať znečistenie v podloží 

skládky podzemnou tesniacou injektovanou stenou zaviazanou až do nepriepustného podložia 

mailto:matys@fns.uniba.sk
mailto:gajdos@fns.uniba.sk
mailto:rozimant@fns.uniba.sk
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a pomocou 8 čerpacích vrtov umiestnených vo vnútri pôdorysu skládky udržiavať hladinu 

priesakovej vody na rovnakej resp. o niečo nižšej úrovni ako z jej vonkajšej strany. 

 

2. Zhotovenie podzemnej tesniacej injektovanej steny PTIS 

Skládka RSTO Dusla Šaľa sa nachádza v centrálnej depresi Podunajském pánve. Jej výplň je 

tvorená kvartérnymi sedimentami o hrúbke cca 10 – 15 m a neogénnymi sedimentami o 

odhadovanej hrúbke až do 5 000 m. Na lokalite a nachádzajú kvartérne sedimenty hrúbky 13 

až 17,5 m. Na povrchu sa nachádzajú sedimentu Váhu, ktorý je v tesnej blízkosti skládky. 

Povrchové sedimenty sú tvorené hlinami až piesčitými ílmi hrúbky 3 – 5 m, hlbšie piesky 

s pieskami so štrkom o hrúbke 10 – 12 m. Hladina podzemnej vody komunikuje s Váhom a je 

v hĺbke 3 – 5 m pod povrchom pôvodného terénu. Súčiniteľ filtrácie tohoto súvrstvia bol 

zistený na základe čerpacích skúšok v rozhraní k = 2,5 . 10-4 m.s-1 až 4,2 . 10-5 m.s-1. Podložie 

skládky sa skladá z nepriepustných zemín z piesčitých vápnitých ílov a hlín. 

Podzemnú tesniacu injektovanú stenu navrhla divízia SANEKO – UNIGEO Ostrava, 

pomocou zarážaných perforovaných injekčných rúrok, v osovej vzdialenosti po 1 m, 

zapustených do neogénneho podložia min. 0,5 m, s injektovaním jednotlivých etáží 

oddelených pomocou obturátorov. Injektovanie sa realizovalo vzostupne, injekčný tlak sa 

odporúčal 4 – 5 MPa, dĺžka jedného injektovania okolo 900 sekúnd. Ako injekčné hmoty sa 

použili chemické dvojzložkové polyuretánové hmoty PUR ale prevažne Bevedan – Bevedol. 

Podrobnejšie o aplikácii týchto injekčných hmôt aj pre PTIS pojednáva napr. [1 až 3]. 

 

3. Laboratórne stanovenie koeficienta filtrácie preinjektovaných zemín z lokality RSTO 

    Šaľa 

Pred začatím injektážnych prác na lokalite realizoval UNIGEO Ostrava injekčný pokus 

v autokláve v laboratórnych podmienkach. Z dodaných preinjektovaných zemín sme 

pripravili 11 vzoriek na zistenie koeficienta filtrácie. Meranie priepustnosti sme realizovali 

v triaxiálnej komore v súlade s ČSN(STN) [6], metódou G. Zistenú hodnotu koeficienta 

filtrácie k sme prepočítali podľa tejto normy na teplotu pri 10° C, ktorá lepšie vystihuje 

teplotu zeminy a vody v podloží. Obdržali sme koeficient filtrácie v rozhraní od k = 4,4 . 10-8 

m.s-1 do 8,7 .10-9 m.s-1 pri hydraulickom sklone i = 32 až 224. Návrh kontroly PTIS sme 

odporúčali napr. v prácach [4,5]. Homogenitu PTIS sme navrhli kontrolovať pomocou 

geofyzikálnych metód, vrtných prác s odberom vzoriek a určenie kontrolných hodnôt 

koeficienta filtrácie. V dvoch anomálnych miestach výsledkov geofyzikálních meraní sa 

realizovali vrty Uni – 1, Uni – 2, z najmenej preinjektovaných a najlepšie preinjektovanej 
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zeminy sme pripravili 6 vzoriek a realizovali skúšky priepustnosti. Koeficient filtrácie 

najmenej preinjektovaných zemín, resp. s prevládajúcou injektážnou hmotou bol od (1 – 2,8) . 

10-6 m.s-1 do 2,1 . 10-8 m.s-1 u najlepšie preinjektovanej zeminy pri hydraulickom sklone i =  

10 až 45 [7]. 

 

4. Kontrola homogenity a tesnosti PTIS geofyzikálnymi metódami 

Zhodnotenie kvality (t.j. tesnosti) podzemnej tesniacej steny je ťažká úloha, pretože inváznym 

inšpekčným zásahom do steny by sa jej tesnosť mohla porušiť. V tejto situácii je možné 

použiť neinvazívne geofyzikálne metódy, ktoré aplikáciou priestorových fyzikálnych polí 

a vyšetrením ich geometrie v okolí tesniacej steny môžu podať dostatočný doklad o jej 

požadovanej tesnosti. Pre takúto aplikáciu sú vhodné hlavne geoelektrické metódy, 

v špeciálnych prípadoch ako doplňujúce tiež seizmické metódy. Pri vhodnom systéme 

merania a zobrazenia možno získať 3D priestorový obraz horninového prostredia, v ktorom je 

PTIS umiestnená 

Z geoelektrických metód sú pre inšpekciu PTIS vhodné metóda spontánnej polarizácie a 

elektrickej rezistivitnej tomografie a prípadným doplnením vertikálnym elektrickým 

sondovaním.  

Metóda spontánnej polarizácie (SP) umožňujúca získať informácie o pohybe podzemnej 

vody. Metóda vertikálneho elektrického sondovania (VES) umožňuje zistiť vertikálne zmeny 

zdanlivej rezisitivity a ich interpretáciou je potom možné lokalizovať polohy rozhrania medzi 

výraznejšími litologickými prostrediami. Metóda elektrickej rezistivitnej tomografie (ERT, 

MES) je základnou metódou pre geofyzikálne monitorovanie a predstavuje kombináciu metód 

odporového profilovania a vertikálneho elektrického sondovania. Z výsledkov merania 

môžeme získať pomerne detailný obraz o reálnej štruktúre vyšetrovaného horninového 

prostredia vo vertikálnom reze pozdĺž meraného profilu na základe skutočných hodnôt 

rezistivity. Opakovaným meraním je možné postihnúť aj drobné zmeny a posúdiť vývoj 

vplyvu rôznych faktorov na vo vyšetrovanom horninovom prostredí. Z homogenity 

rezistivitného obrazu vo vertikálnom reze je možné posúdiť spojitú celistvosť PTIS. 

Použitie uvedených metód v určitom komplexe je optimálne, avšak v mnohých prípadoch nie 

sú vhodné podmienky na aplikáciu všetkých uvedených metód, nie je dostatočný časový 

priestor na ich realizáciu alebo nie sú finančné prostriedky. Pokiaľ je možné, najčastejšie sa v 

takýchto prípadoch používa metóda ERT. 

Na lokalite RSTO bola PTIS budovaná špeciálnym spôsobom injektážou cez kovové rúrky 

(injektážne sondy - IS), ktoré pri správne realizovanej technológii mali ostať po aplikácii 
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izolované vytvrdnutou zmesou od horninového prostredia. (elektródového potenciálu). Metódu 

navrhnutú špeciálne pre takýto postup injektáže sme nazvali Metóda merania elektrického poľa 

na injektážnych sondách (MEPI). Tento postup bol vyvinutý špeciálne pre kontrolu injektáže na 

jednotlivých IS. Pomocou tejto metódy sa na vybraných úsekoch merala na každej IS, pričom sa 

zisťovala zmena elektrického napätia na hĺbkovej zmene hustoty elektrického prúdu zavádzaného 

do horninového prostredia. V prípade defektov v kvalite formovania PTIS pri injektovaní na 

jednotlivých IS sa tieto môžu prejaviť aj na homogenite meraného elektrického poľa.. Metóda 

bola odskúšaná na testovacom úseku, celá PTIS však nebola touto metódou zmeraná najmä z 

časových dôvodov a aj  nekvalitného elektrického kontaktu na niektorých sondách. Preto základe 

výsledkov metódy ERT na celej stene sme potom vytypovali úseky ktoré sme touto metódou 

realizovali. 

Prvé skúšobné merania boli na lokalite realizované v r. 1998, ďalší prieskum potom prebiehal až do  

r. 2000. Metodiku ako aj technické prevedenie geofyzikálnych meraní sme museli prispôsobiť 

harmonogramu a technológii realizácie PTIS. Okrem toho samotné terénne podmienky boli 

komplikované svahom v smere ku skládke, na opačnej strane cestou  a občasnými navážkami 

heterogénneho materiálu. Podobne priebeh steny v rohoch skládky nebol jednoduchý  a prispôsoboval 

sa daným podmienkam, často komplikovaným. Okrem toho sa v blízkosti PTIS nachádzali aj rôzne 

iné nadzemné aj podzemné technické zariadenia, cesty, panely, resp. iné, väčšinou neznámeho 

priebehu. Treba podotknúť, že geofyzikálne merania si vyžadujú určitý vhodný resp. homogénny 

priestor aj v okolí sledovaných objektov, za účelom dosiahnutia optimálnych výsledkov a ich 

interpretácie, čo znamená, že tieto výsledky potom môžu byť uvedenými faktormi ovplyvnené. 

Namerané dáta sa spracovávali priebežne, ako boli získavané a výsledkom boli plošné mapy 

(SP) a vertikálne rezy (VES a ERT). Dĺžka PTIS je 2,33 km.  Pre potreby tohto príspevku sa 

obmedzíme na vybrané úseky z aplikácie spomínaných metód s cieľom ukázať na prejavy 

prítomnosti PTIS v jej stacionárnom stave, ako aj v stave prítomnosti poruchových faktorov 

(vyvolaných nehomogenitami v okolitom horninovom prostredí ako aj konštrukciou PTIS). 

Základnú predstavu o štruktúre horninového prostredia poskytujú vertikálne rezy VES a to 

ako vo forme izoohmických rezov, tak vo forme rezov vrstevných parametrov. Príklad 

porovnania výsledku aplikácie metódy VES v druhej a  štvrtej etape je uvedený na obr.1 

Z uvedených rezov vrstevných parametrov vidíme, že obraz horninového prostredia sa po 

vybudovaní PTIS významne nezmenil. Zhomogenizovala sa pripovrchová vrstva a mierne sa 

zmenili a preskupili hodnoty rezistivity v oblasti strednej vrstvy. Tieto zmeny sú však veľmi 

jemné a zásadným spôsobom nezmenili výrazné tesniace vlastnosti zemín na meranom úseku. 

Vo vrstve ležiacej pod ňou sa prakticky nič nezmenilo. 
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Obr.1. Vertikálne rezy na mieste PTIS zostavené z vrstevných parametrov určených 

z výsledkov merania metódou VES pred vybudovaním a po vybudovaní PTIS. 

 

Ďalším príkladom je prezentácia prejavu PTIS na charaktere poľa SP (obr.2). Z plošných máp 

je vidieť, že charakter poľa SP sa po vybudovaní PTIS radikálne zmenil. Kým pred 

vybudovaním PTIS tvar poľa vykazoval nárast intenzity poľa od ľavého spodného rohu 

obdĺžnikovej plochy k pravému hornému rohu, čo možno interpretovať ako smer pohybu 

podzemnej vody v čase merania, po vybudovaní PTIS je na mape SP v mieste PTIS výrazný 

pás nízkych hodnôt intenzity poľa SP. Túto zmenu zrejme spôsobuje prítomnosť (elektródový 

potenciál) železných injektážnych trubiek (ktoré sú tu umiestnené s krokom 1 m) a ktorých 

účinok sa materiálom PTIS zvýšil.  
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Obr.2. Mapa elektrického poľa na testovacej ploche pred vybudovaním a po vybudovaní 

PTIS. 

 

Tretím príkladom je vertikálny rez na línii PTIS, získaný aplikáciou metódy ERT (obr.3). 

Z dát zmeraných metódou ERT je možné konštruovať taktiež vertikálne izoohmické rezy, ale 

konečným a takmer výlučne používaným výstupom tejto metódy sú vertikálne rezy skutočnej 

rezistivity, ktoré sú získané procesom transformácie z izoohmických rezov požitím tzv. 

metódy inverzie. 
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Obr.3. Príklad výsledku spracovania dát nameraných metódou ERT. V hornom reze je príklad 
homogénne vybudovanej PTIS, v dolnom reze je úsek s poruchami.  
 

Z uvedeného príkladu je možné vizuálne posúdiť rozdiel medzi homogénne vybudovanou 

PTIS a úsekom s nehomogenitami, ktoré môžu byť príčinou nedostatočného odporu voči 

prenikaniu tekutín z priestoru uzavretom PTIS do jeho okolia. 

Nakoniec chceme ukázať príklad výsledku merania metódou MEPI (obr.4). Toto meranie 

bolo urobené na obvode obdĺžnikovej kazety, ktorá bola vytvorená pre potreby testovania 
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tesnosti materiálu PTIS. V čase merania bola v jednej stene kazety vybudovaná PTIS. Zo 

získaného vertikálneho rozprestreného obrazu je zrejmé, že materiál PTIS vytvára odlišný 

obraz (červená až fialová plocha) ako nezainjektovaná časť steny (zelená plocha). Rovnako aj 

vo vertikálnom smere sa materiál PTIS v získanom výsledku výrazne líši od ostatného 

intaktného horninového prostredia. 
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Obr.4. Zobrazenie výsledku spracovania dát nameraných aplikáciou metódy MEPI. Jedná sa 
o meranie na obvode obdĺžnikovej testovacej kazety, ktorá slúžila na overenie tesnenia PTIS. 
 
 
5. Diskusia výsledkov a závery 

Na základe našich meraní môžeme konštatovať, že na kontrolu homogenity podzemných stien 

a ich tesnosti je vhodné použiť najmä kombináciu geofyzikálnych metód elektrickej 

rezistivitnej tomografie a spontánnej polarizácie s kombináciou odberu vzoriek 

preinjektovaných zemín a stanovením koeficienta filtrácie v triaxiálnej komore. Súbor 

takýchto metód sa osvedčil na kontrolu PTIS v skládke v Šali. Geofyzikálnymi meraniami sa 

identifikovali na dĺžke podzemnej steny 2 333 m dve miesta, ktoré sa dodatočne ešte raz 

preinjektovali. Menej preinjektované zeminy dosiahli koeficient filtrácie rádu 10-6 m.s-1, po 

dotesnení sa dosiahol koeficient filtrácie rádu 10-8 m.s-1 [7]. Na lokalite skládky v Šali sa pre 

zamedzenie priesakov cez PTIS navrhlo aj 8 čerpacích vrtov umiestnených vo vnútri 

pôdorysu skládky, za účelom udržiavať hladinu priesakovej vody na rovnakej resp. o niečo 

nižšej úrovni ako z jej vonkajšej strany [5]. Je vhodné, ak sa do podzemných stien 
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v budúcnosti budú pridávať aj hmoty, ktoré nielen zvyšujú ich tesnosť, ale sú aj schopné 

zadržiavať alebo znižovať koncentrácie znečistenia [8]. 

Výsledky, ktoré sa meraním získali ukázali, že zisťované fyzikálne prejavy tesniacej steny sú 

dostatočne kontrastné a že je ich možné použiť na riešenie úlohy. 

Ako hlavná metóda bola aplikovaná odporová metóda, pomocou ktorej s použitím multikábla 

bolo možné získať pomerne hustú sieť údajov o vertikálnom rozložení merného elektrického 

odporu v telese tesniacej steny. Z výsledkov týchto meraní bolo možné rozdeliť hmotu steny do 

troch skupín podľa jej homogenity a celistvosti, neumožnila však priamu koreláciu s 

kvalitatívnymi parametrami a teda neumožňuje stanoviť jej filtračné vlastnosti. Na  základe týchto 

údajov sme na dodatočnú injektáž odporučili, z nášho pohľadu najkritickejšie miesta v stene. Podľa 

výsledkov meraní po reinjektáži sa homogenita steny a jej celistvosť zlepšili. 

Meranie metódou MEPI pomohlo spresniť charakteristiku injektáže na jednotlivých ihlách. 

Meranie metódou VES umožnilo získať podrobnejšie informácie o situácii v oblasti kontaktu 

steny s podložím.. Z výsledkov merania metódou SP možno usudzovať, že stena pôsobí celistvo a 

cez stenu podzemná voda neprúdi. 

Získané geofyzikálne výsledky tiež ukazujú, že podzemná tesniaca stena je vo vzťahu k 

okolitému horninovému prostrediu v dynamickom vzťahu a naznačujú potrebu opakovaného 

monitorovacieho merania na posúdenie ďalšieho vývoja procesov súvisiaceho s pohybom 

podzemnej vody, s hydrogeologickým režimov v skládke a jej okolí a so zabezpečením zabránenia 

možného úniku kontaminácie z priestoru skládky. 
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PROBLÉMY OVEROVANIA ÚČINNOSTI INJEKTÁŽE  
V PÓROVITOM PROSTREDÍ 

 
Abstract 

Grouting reduces permeability of soils and fractured rocks and also forms vertical and 

horizontal sealing elements for foundation excavations, dams, levees, landfills and other 

structures.  Permeability coefficients of the sealing elements create basic data for the design of 

dewatering systems.  Grouting also increases the strength and reduces compressibility of soils, 

which has a very important impact on solution of stability problems.  Verifying of grouting 

efficiency in porous medium requires specific procedures. 

 

1. Úvod 
 

 Injektovaním pórovitého prostredia treba obyčajne utesniť štrkovité alebo piesočnaté 

zeminy, prípadne spevniť hrubozrnné zeminy, ktoré boli v podloží stavieb degradované 

intenzívnymi hydrodynamickými účinkami. Požadovanú účinnosť je možné zabezpečiť 

vhodným zložením, množstvami injekčných zmesí a primeranými tlakmi v optimálne 

usporiadaných injekčných vrtoch. Zaujímavé poznatky sa na Slovensku získali v roku 2006 

pri sledovaní stavu štrkovitého prostredia a šírenia injekčnej suspenzie v ňom pomocou 

georadara. Účinnosť injektovania v tesnených stavebných jamách sa najspoľahlivejšie zistí 

čerpacími skúškami. Po injekčnom spevnení podložia je najdôležitejší ďalší vývoj sadania 

stavby. 

 Obvykle najslabším miestom pre priesaky vody z nádrží sú kontakty zemných 

konštrukcií s betónovými objektami, do ktorých sa sústreďuje prúdenie i hydrodynamické 

účinky. Takéto problémy majú slovenské priehrady v Bešeňovej a Tvrdošíne. Dotesnenie 

kontaktov klasickou injektážou sa javí ako najúčinnejšia metóda. 

 

2. Overovanie priepustnosti 
 

Priepustnosť hrubozrnných zemín je možné orientačne určiť rôznymi empirickými 

vzťahmi vychádzajúcimi zo zrnitostného zloženia, približne tiež z laboratórnych skúšok, 

mailto:jozef.hulla@stuba.sk
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najpresnejšie však terénnymi skúškami, medzi ktorými majú najväčšiu dôveru čerpacie 

skúšky.  

V laboratórnych podmienkach je možné určovať na vzorkách aj priepustnosť 

zainjektovaných zemín. Malé vzorky, nehomogenné prírodné a zainjektované prostredie, 

môžu zapríčiniť veľké rozdiely medzi výsledkami z laboratórnych skúšok a skutočnosťou. 

Preto sú najspoľahlivejšie terénne čerpacie skúšky, ktoré sa pre veľké stavebné jamy doplňujú 

pozorovacími vrtmi umožňujúcimi sledovať vo vnútri jamy aj hladinový a rýchlostný režim 

(obr. 1 a.). Takéto skúšky však možno robiť až po zabudovaní tesniacich prvkov. 

 
Obr. 1 Účinnosť tesniacich prvkov stavebnej jamy: 

a. schéma jamy s podzemnými stenami, injektovaným dnom, čerpacími studňami (Č 1, Č 2) a 
pozorovacími objektami (P 1 až P 6);   
b. rozdelenie prietokov (q1 až q6) pre tesné steny a dno s čerpanými množstvami (Q1 a Q2);  
c. rozdelenie prietokov a lokalizácia netesností pre dno (medzi objektami P 1 a P 2, P 4 a Č 2) a  stenu 
(pri objekte P 6).  
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V hrubozrnných zeminách sa v súčasnosti vytvárajú vertikálne tesniace prvky ako 

podzemné steny zo suspenzií, betónu alebo železobetónu. Ich súčiniteľ filtrácie sa pohybuje 

okolo hodnoty ks ≅ 10-7 m/s.  

Klasickou injektážou vo vrtoch s manžetovými rúrkami sa pomocou obturátorov 

vytvárajú v štrkovitých zeminách horizontálne tesniace prvky s priepustnosťou kd  ≅ 10-6 m/s. 

V porovnaní s prírodným stavom sa po preinjektovaní ílocementovými suspenziami 

a chemickými roztokmi priepustnosť štrkovitých zemín zmenší približne na tisícinu. 

Nebezpečné sú však priepustnejšie, nezainjektované polohy, do ktorých sa koncentruje 

prúdenie podzemnej vody s odplavovaním piesočnatých častíc z pórov štrkovitých zemín. 

Dôsledkom je zväčšená stlačiteľnosť takýchto hydrodynamicky degradovaných polôh 

a následne zväčšenie sadania stavebných objektov. 

Celkové množstvo vody, ktoré sa čerpá v ustálenom stave po znížení hladiny pod dno 

stavebnej jamy dostaneme zo vzťahu 

∑ −
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=+==
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ssdsi t
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hHLkQQQQ
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22

     (1) 

Skladá sa zo súčtu množstiev čerpaných z jednotlivých studní (Qi), je dané súčtom priesakov 

cez podzemné steny (Qs) a injektované dno (Qd); ďalšie symboly vo vzťahu (1) sú 

nasledovné: ks – súčiniteľ filtrácie stien, Ls – celková dĺžka stien v pôdoryse jamy, H – hĺbka 

vody na vonkajšej strane jamy po koniec podzemnej steny, h – hĺbka vody v jame so zníženou 

hladinou, ts – hrúbka steny, kd – súčiniteľ filtrácie injektovaného dna, Ad – celková plocha 

dna, td – hrúbka injektovaného dna. 

 Ak sa pomocou predpokladaných priemerných hodnôt ks, kd a ďalších reálnych údajov 

vypočítaná hodnota celkového čerpaného množstva Q podľa vzťahu (1) zhoduje 

s odmeraným množstvom Q = ΣQi, považuje sa obyčajne kvalita tesniacich prvkov za 

vyhovujúcu až vynikajúcu. Aj za takejto situácie však nemožno vylúčiť existenciu 

priepustnejších polôh s nepriaznivými stabilitnými dôsledkami a vo veľkých jamách je 

potrebné takéto nebezpečenstvo preskúmať. 

 

3. Lokalizácia priepustných polôh 
 

 Pomocou úrovní hladín v pozorovacích objektoch je možné určiť oblasti vplyvu 

jednotlivých čerpacích studní. Z každej sa čerpá určité množstvo vody Qi, ktoré je možné 

merať. V oblasti vplyvu každej studne sú vhodne zabudované pozorovacie objekty, rúrky 

s perforovanými časťami pod dnom stavebnej jamy; v každom z nich je možné okrem hladín 
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merať aj filtračné rýchlosti prúdenia indikátorovými metódami zrieďovacou alebo sledovaním 

vertikálneho pohybu (podrobnejšie informácie o týchto metódach sú uvedené napríklad 

v knihe Turčeka a kol. (2005)). V mieste zabudovania každého pozorovacieho objektu preteká 

potom smerom k čerpacej studni množstvo vody 

 iifiifii hbvAvq ==          (2) 

(vfi je odmeraná hodnota filtračnej rýchlosti, Ai – prietočná plocha, bi – šírka oblasti vplyvu 

čerpacej studne, hi hĺbka vody v objekte). Pomocou  týchto prietokov a smerov prúdenia vody 

pod dnom jamy je možné graficky znázorniť ich rozdelenie.  

 Na obr. 1 b. je znázornené charakteristické rozdelenie prietokov pre relatívne tesné 

prvky. Závislosti medzi jednotlivými pozorovacími objektami je potrebné extrapolovať až po 

tesniace steny a čerpacie studne. Zo závislosti je možné priamo odčítať množstvo vody ktoré 

v danej oblasti priteká cez tesniace steny k príslušnej studni (Qsi – na obr. 1 b. naznačené 

čiarkovane) a cez injektované dno (Qdi – získa sa spočítaním prítokov z ľavej a z pravej 

strany). Prítoky vody z indikátorových meraní sa musia zhodovať s meraným čerpaným 

množstvom z príslušnej studne 

 idisi QQQ =+           (3) 

Máme teda na kontrolu k dispozícii dva nezávislé údaje. 

 Hodnoty Qsi a Qdi umožňujú vypočítať v príslušnej oblasti aj hodnoty súčiniteľov 

filtrácie pre tesniace steny 
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okrem známych symbolov sa plocha injektovaného dna Adi získa z oblasti vplyvu príslušnej 

čerpacej studne. 

 Na obr. 1 c. je znázornené rozdelenie prietokov pre netesné prvky. Prvým signálom sú 

zväčšené množstvá čerpanej vody z niektorých studní. Indikátorové merania prietokov 

v pozorovacíh objektoch a výpočty podľa vzťahu (2) s vhodnou extrapoláciou umožňujú 

rozdelenie prietokov graficky znázorniť, skontrolovať správnosť meraní a výpočtov podľa 

vzťahu (3). Interpretácia výsledkov sa zameria predovšetkým na lokalizáciu netesných polôh. 

Na obr. 1 c. je zretelné výrazné zväčšenie prítoku vody cez injektované dno medzi 

pozorovacími objektami P 1 a P 2, ktoré svedčí o väčšej priepustnosti injektovaného dna. 
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Podobne sa väčší prítok vody cez injektované dno nachádza v okolí objektu P 4 a studne Č 2. 

Vysoký prietok cez objekt P 6 (q6) signalizuje existenciu netesnosti v podzemnej stene; jej 

presnejšiu lokalizáciu vo vertikálnom smere je možné získať z hĺbkovej závislosti filtračných 

rýchlostí v objekte P 6. 

 Podobné postupy lokalizácie zvýšených prítokov na základe analýzy prúdenia 

podzemnej vody vo vnútri stavebných jám je možné použiť aj v jamách, ktoré majú tesniace 

steny zaviazané do prírodného nepriepustného podkladu. V neogénnom podloží obvykle 

prevažujú ílovité zeminy, ale vyskytujú sa v nich aj piesočnaté polohy. Ak sú steny zaviazané 

do takéhoto piesočnatého neogénu, pod ich dolnými koncami pritekajú do jamy väčšie 

množstvá vody. Takýto problém sa nedávno vyskytol v stavebnej jame pre komplex Rozadol 

v Bratislave, kde vznikli neoprávnené pochybnosti o kvalite podzemných stien (Hulla, Girsch, 

Chropen 2005). 

 

4. Potreba dotesňovania 
 

 Zväčšené hodnoty súčiniteľov filtrácie v netesných polohách injektovaného dna 

a podzemných stien sa dajú získať pomocou vzťahov (4) a (5). V nehomogennom prostredí sú 

rozdiely v priepustnosti tesniacich prvkov zákonité. Ide len o to, aby sa v okolí 

priepustnejších polôh nevyskytovali nebezpečné filtračné poruchy. Vnútornou sufóziou sa 

môžu dostať v štrkovitých zeminách do pohybu piesočnaté častice vtedy, keď filtračné 

rýchlosti prekročia určité hodnoty kritických rýchlostí.  

 V meraných hĺbkových závislostiach filtračných rýchlostí je možné bez problémov 

sledovať a lokalizovať ich maximálne hodnoty (vf max). Kritické rýchlosti sledovali v minulosti 

mnohí autori a svoje výsledky formulovali vzťahmi, v ktorých sú najdôležitejšími veličinami 

súčinitele filtrácie štrkovitých zemín. Táto problematika je podrobnejšie analyzovaná 

v príspevku Hullu a Cábela (1997). Po doplnení a prehodnotení údajov som pre kritickú 

rýchlosť odvodil nasledovnú rovnicu: 

 798,0626,0 kvkrit =          (6) 

(hodnota k má rozmer (m/s), rovnaký rozmer má aj vkrit). Jedná sa o súvislú čiaru na obr. 2; pri 

hodnotách filtračných rýchlostí, ktoré sa nachádzajú pod touto čiarou sa piesočnaté častice 

nemôžu pohybovať. 

Na základe údajov z krivky zrnitosti štrkovitej zemny sa na určovanie hodnôt 

súčiniteľa filtrácie môže použiť Carman-Kozenyho postup, alebo veľmi jednoduchý Beyer – 

Schweigerov empirický vzťah vo forme 
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Tento vzťah platí najpresnejšie pre podzemnú vodu s teplotou 10°C, charakteristické priemery 

častíc sa dosadzujú v (m). Pri vytváraní vrtov pre čerpacie studne a pre pozorovacie objekty je 

vhodné odoberať porušené vzorky štrkovitých zemín z polôh pod dnom stavebnej jamy, 

vhodne ich uskladňovať a pre kritické polohy z nich stanoviť krivky zrnitosti.   
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Obr. 2 Kritické rýchlosti pre vnútornú sufóziu v štrkovitých zeminách. 

 

Ak nie sú k dispozícii krivky zrnitosti štrkovitých zemín, môžeme použiť dolnú 

hranicu vkrit = 0,0007 m/s, ktorá platí presne pre hodnotu k  = 0,0002 m/s. Bezpečná oblasť je 

na obr. 2 zvýraznená šedou farbou. 

 Nebezpečné polohy získame teda v miestach, kde  

 kritf vv ≥max            (8) 

Polohy v ktorých sú prekročené kritické rýchlosti je potrebné starostlivo analyzovať 

z hľadiska ich vplyvu na stabilitu stavebnej konštrukcie, ktorá má byť vybudovaná v tesnenej 

stavebnej jame. V prípade potreby je dobre nebezpečné polohy doinjektovať ešte pred začatím 

hĺbenia veľkej stavebnej jamy.  

 Vzájomné vzdialenosti medzi injekčnými vrtmi v štrkovitých zeminách v štvorcovej 

uzlovej sieti by nemali byť väčšie ako 7 m. Takto sa dosiahli dobré výsledky pri vytváraní 
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tesniaceho injektovaného dna stavebnej jamy pre vodnú elektráreň a pre plavebné komory 

v Gabčíkove.  

Pri kontrole sanačných injekčných prác v štrkovitom podloží jednej z plavebných 

komôr bolo v roku 2006 potvrdené pomocou georadara šírenie vápencovou múčkou 

zahustenej ílocementovej suspenzie do vzdialenosti 7,5 m. V degradovanom podloží sa takáto 

suspenzia privilegovanými cestami dostávala až do vzdialenosti okolo 50 m. Vyplnenie 

uvoľnených priestorov je potrebné pre zastavenie sadania stavebných konštrukcií a jeho 

účinnosť sa kontroluje geodetickými metódami. 

 

5. Dotesňovanie kontaktov zemných a betónových konštrukcií 
 

V telese priehrady vyrovnávacej nádrže pod priehradou Liptovská Mara je 

v Bešeňovej osadená vodná elektráreň. Po korune priehrady vedie železničná trať 

s intenzívnou dopravou na hlavnom ťahu medzi Žilinou a Košicami. Zemná priehrada má 

stabilizačné časti zo štrkovitých zemín a šikmé návodné hlinité tesnenie, ktoré je podzemnou 

stenou zaviazané do paleogénneho podkladu. Po čase začali cez trhliny v stenách elektrárne 

vnikať do vnútorných priestorov menšie množstvá vody.  

Prvú sanáciu vo vnútorných priestoroch vykonali pomocou náteru Xypex, ktorý mal 

utesniť povrch betónových stien. Na väčších častiach povrchu sa však tento náter začal 

odlupovať a jeho tesniaca účinnosť sa nedosiahla. 

Jedným z alternatívnych návrhov sa mala okolo stien vytvoriť stena tryskovou 

injektážou. Stĺpy z tryskovej injektáže však majú pomerne ostro ohraničený povrch ktorý sa 

dosiahne po zatvrdnutí stekutenej injekčnej zmesi so štrkovitou zeminou. 

Autor príspevku podporil realizáciu klasicky injektovaného okolia stien elektrárne. Na 

utesnenie prítokov stačila ílocementová zálievka vrtov okolo manžetových rúrok. Táto 

suspenzia len vplyvom vlastnej tiaže vnikla do degradovaných polôh a spoľahlivo ich 

utesnila, takže tlaková injektáž vôbec nebola potrebná. 

 Podobný problém sa v súčasnosti vyskytuje aj v Tvrdošíne, kde je umiestnená 

vyrovnávacia nádrž pre vodné dielo Orava. Priehrada v Tvrdošíne je nasypaná zo štrkovitých 

zemín, tesnenie priehrady a jej priepustného podložia je vytvorené z PVC fólie, ktorá siaha až 

pod povrch paleogénneho podkladu.  

Dlhodobo sa sleduje vývoj hladinového, rýchlostného, priesakového režimu i vývoj 

sadania. Prúdenie priesakovej vody sa koncentruje v telese priehrady a v jej štrkovitom 

podloží do okolia betónových stien funkčného bloku tvoreného dvomi haťovými poľami 
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a vodnou elektrárňou. Rýchlostný režim je závislý na polohách hladín v nádrži; pri najvyšších 

hladinách sa maximálne hodnoty filtračných rýchlostí dostávajú do filtračne nestabilnej 

oblasti. Negatívny vývoj je možné zastaviť preinjektovaním štrkovitých zemín v okolí fólie 

a betónových stien funkčného objektu. 

  

6. Závery 
 

Pri vytváraní injektovaných tesniacich prvkov v pórovitom prostredí nemožno vylúčiť 

existenciu priepustnejších polôh. Vo veľkých stavebných jamách sa nemožno uspokojiť 

s priemernými hodnotami čerpaných množstiev, ktoré zodpovedajú projektovaným 

priepustnostiam tesniacich prvkov. Treba analyzovať aj hladinové, rýchlostné a čerpacie 

režimy vo vnútri utesneného priestoru, ktoré umožňujú lokalizovať priepustnejšie polohy. 

Prúdenie vody v ich blízkosti nesmie byť príčinou vnútornej sufózie, pri ktorej sa z pórov 

štrkovitých zemín vyplavujú piesočnaté častice. Tým by sa nebezpečne zväčšila stlačiteľnosť 

podložia a sadanie stavieb.  

Nebezpečné polohy, v ktorých sú filtračné rýchlosti väčšie ako ich kritické hodnoty, 

treba doinjektovať ešte pred hĺbením stavebnej jamy. Podobný postup je možné použiť aj pri 

sanácií sústredených priesakov cez priehrady, ktoré sú koncentrované na kontaktoch zemných 

a betónových konštrukcií. 
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PROJEKT ZPEVŇUJÍCÍCH INJEKTÁŽÍ - TUNEL DOBROVSKÉHO 
 

Abstract 

The article describes the use of compaction grouting. The Dobrovského tunnel will be partly 

built in noncohesive soils under groundwater level. Smaller locations of sand, sandy gravel, 

clayey sand and clayey gravel are situated above the clay massif. The crown area had to be 

secured against  excessive deformations or damage during building of the tunnel. Grouting 

was eventually carried out from the side exploration galleries. 

1. Úvod 

Hlavní důvody pro provádění injektáží v tunelu Dobrovského byly dva. V první řadě měly 

injektáže zpevnit polohy zvodnělých nesoudržných zemin v oblasti kaloty. Tím by byla 

zajištěna stabilita horní části výrubu – tedy bezpečnost práce - při ražbě tunelu. Druhým 

důvodem byly výrazné výrony vody u portálu a lokálně téměř havarijní stav ostění štol ze 

stříkaného betonu, vyztuženého rámy z důlní výztuže. V místě průsaků vody docházelo 

k degradaci ostění, výluhům apod. Tyto průsaky bylo nutné zatěsnit z hlediska dalšího 

provozu ve štolách, respektive pohybu pracovníků a mechanizací ve štolách.  

2. Stávající stav štol 

Stávající stav průzkumných štol v příportálovém úseku, zejména štoly IB, byl z hlediska 

průsaků vody špatný. Na několika místech přitékala voda v nepřetržitém proudu, zakrytí 

výronů nopovými foliemi bylo v zásadě nefunkční. Docházelo k výluhům a degradaci betonu 

ostění štol, zejména v místech výztužných rámů z důlní výztuže, tedy v místech oslabení 

ostění. Zřejmě docházelo i k proudění vody za rubem štol i v jílu narušeném ražbou štol. 

K přítokům vody docházelo i na portálové stěně podél trubek mikropilotového deštníku. Bylo 

tedy jasné, že na určitou délku průzkumných štol od raženého portálu bude nutné provést 

zpevňující i těsnící injektáže. Byl vypracován projekt, zohledňující jak geologické poměry a 

účel injektáží, tak výsledky několika pokusů, které proběhly v předstihu ve stavební jámě.

mailto:jmatejicek@amberg.cz
mailto:amberg@amberg.cz
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Stávající stav průzkumných štol před sanací, průsaky na portálu(duben 2007) 
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3. Geologické poměry – hlavní podklady pro projekt injektáží 

Z geologického průzkumu (říjen 2003, Geotest) vyplynulo, že hlavní příčinou průsaků a 

poškození ostění jsou zřejmě výskyty zvodnělých písčitých štěrků. Tyto nesoudržné zeminy 

se v dotčené oblasti vyskytují ve vrstvách tloušťky řádově několika decimetrů, byly zastiženy 

i polohy mocnosti cca 2,5 m. Tato problematická, částečně zvodnělá, vrstva se nachází 

v nadloží masívu neogenního jílu a zasahuje do vrchlíku profilu tunelů na portálu v tloušťce 

přibližně 2 - 4 m, směrem od portálu se štoly zahlubují do masívu neogenního jílu a zhruba ve 

staničení km 1,435 (cca 50 m od Královopolského portálu) jsou již oba tunely celým profilem 

ve vrstvě jílů. 

Dalšími podklady, ze kterých bylo možné upřesnit geologické a hydrogeologické poměry, 

byla geotechnická dokumentace štol (dokumentace čeleb štol při ražbě, Geotest),  

dokumentace vrtů pro kompenzační injektáže (Zakládání staveb, a.s.) a dokumentace z vrtání 

mikropilotových deštníků na portálu. Z těchto podkladů vznikl pomocný 3D model pro 

znázornění geologických poměrů. 

 

 
Schéma geologických poměrů 
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4. Projekt zpevňujících injektáží 

Na základě dostupných podkladů byl předběžně stanoven rozsah zpevňujících injektáží 

v kalotě tunelu. V obrázku dole je vidět schéma provádění injektáží, respektive nutný rozsah 

zpevňujících injektáží v příčném profilu. Toto schéma bylo jakýmsi prvotním zadáním při 

konzultacích se specializovanými firmami. Původně bylo zvažováno alternativní řešení – 

injektáže chemické a injektáže tryskové. 

Hlavní výhodou chemických injektáží byla možnost provádění přímo ze štol v předstihu před 

zahájením ražby tunelu, se zanedbatelným vlivem na povrchovou zástavbu. Nevýhodou je 

jejich poměrně vysoká cena a de facto předem nezjistitelná účinnost v kalotě. 

Tryskové injektáže by se musely provádět z čelby kaloty, což by znamenalo výrazné zdržení  

ražby a budování primárního ostění. Jejich účinnost je lépe ověřitelná již při provádění. 

 
Původní předběžný návrh – zadání pro návrhy řešení 

Původně měly injektáže zajistit pouze zpevnění nesoudržných písčitých zemin v oblasti 

kaloty, s částečnou těsnící funkcí. Vzhledem k rozsahu poškození štol a zejména kvůli 

urychlení vlastní realizace se nakonec staly součástí celkové sanace průzkumných štol podle 

nařízení Obvodního báňského úřadu. Bylo rozhodnuto, že na délku cca prvních  50 m od 

portálové stěny bude zpevnění a sanace štol řešena chemickými injektážemi ze štol. Zbývající 
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úseky, kde se v oblasti kaloty stále vyskytují nesoudržné zeminy, budou řešeny následně buď 

opět chemickými, nebo tryskovými injektážemi. 

Projekt injektáží vycházel zejména z údajů o geologických poměrech z předchozích 

průzkumů. Dále byly k dispozici výsledky pokusů, které byly pro tento účel provedeny ve 

stavební jámě Královo Pole bezprostředně před portály tunelů, kde se vyskytují podobné 

zeminy, s jakými uvažuje projekt v tunelu. Pokusy prováděly firmy Minova a Weber-Tasum. 

 
Výsledek pokusu firmy Weber-Tasum 

 
Výsledek pokusu firmy Minova Bohemia 
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Projekt byl dopracován až na základě výsledků pokusů. Prováděcí projekt počítal se 

systémem radiálních injektážních vrtů, kolmých na směr tunelu. Jejich hustota a směr musely 

zajistit, aby zastižená poloha písčitých zemin byla řádně proinjektována minimálně na 

vzdálenost 750 mm směrem ven od teoretického obrysu výrubu. Nebylo účelem  

proinjektovat celou vrstvu zeminy, protože by mohlo dojít k výraznému ovlivnění režimu 

spodní vody. To je v oblasti s hustou zástavbou nepřijatelné. 

Na základě pokusů bylo stanoveno, že v daných zeminách je možné z jednoho vrtu 

proinjektovat prostor přibližně tvaru válce o průměru cca 600 mm. Z toho vyplynula nutná 

četnost perforací na injektážních trubkách. Směr vrtů byl navržen tak, aby se z jednoho 

postavení vrtací soupravy (lafety) dal provést co největší počet vrtů. 

 
Schéma injektážních vrtů s teoretickým rozsahem injektáže 

Rozsah injektáží v podélném směru tunelů byl definován na základě geologických poměrů 

tak, že zpevňující injektáže budou prováděny až do místa, kde rozhraní nesoudržných zemin a 

neogenního jílu vystupuje 1 m nad teoretický obrys výrubu. Zejména v oblasti portálu bylo 

možné stanovit rozsah injektáží poměrně přesně, protože dokumentace z vrtání mikropilot a 

kompenzační injektáže poskytla dostatečné informace o výskytu poloh nesoudržných zemin. 
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Podélný řez tunelem II – rozsah chemických injektáží 

Přesný rozsah chemických injektáží, zejména v takovém měřítku jako na tunelu Dobrovského,  

nelze nikdy určit předem. Proto byly uvažovány spotřeby injektážních hmot jako maximální 

nutné s odvoláním na veškeré dostupné podklady včetně výsledků pokusů.    

5. Realizace 

V září 2007 získala zakázku na provádění chemických injektáží v tunelu II (štoly IIA, IIB) 

firma Minova Bohemia s.r.o., injektáže v tunelu I, respektive ve štole IB, prováděla firma 

Zakládání staveb, a.s. Zkušenosti z realizace, použité injekční hmoty, skutečné spotřeby 

materiálů a podobné technické informace mohou poskytnout přímo zástupci zhotovitelských 

firem. Efektivnost injektáží z hlediska zpevnění nesoudržných písčitých zemin bude plně 

zhodnotitelná až v době ražby tunelu, respektive ražby kaloty. Průsaky vody do štol byly 

velmi výrazně omezeny, tedy částečná těsnící funkce injektáží byla úspěšně dosažena a 

stavebně technický stav průzkumných štol se zlepšil. 
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Skutečný rastr injektážních vrtů  – štola IIB 

6. Závěr 

Protože jsou injektáže obecně vysoce odborná činnost, každá realizace vyžaduje průběžnou 

spolupráci projektanta, zhotovitele a také investora. Dokonce i v případě, že má projektant 

k dispozici detailní podklady, není možné vždy přesně definovat podmínky pro injektáž. Proto 

by měl spíše určit základní principy provádění a nutný rozsah v rámci stavby. Detailní řešení 

by měly nabídnout zhotovitelské specializované firmy. Skutečný stav, respektive skutečné 

geologické a hydrogeologické poměry, bývají zjištěny až přímo při provádění injektážních 

vrtů. Problém je, že v případě veřejných zakázek, o něž se ve většině případů jedná, je ze 

strany investora po projektu požadováno stanovit předběžně spotřeby materiálů pro injektáže 

jako podklad pro vypsání soutěže. Proto je vhodné, pokud to podmínky umožňují, provést 

v předstihu přímo na dotčené stavbě pokus, tak, jak tomu bylo na tunelu Dobrovského. Zde 

bylo možné zastihnout mimo průzkumné štoly stejné geologické podmínky jako ve štolách, 

resp. v tunelu. Závěry z těchto pokusů pak mohou posloužit jak projektantům (optimalizace 

návrhu, výběr vhodných materiálů), tak investorům (přesnější stanovení spotřeb hmot = lepší 

cenový odhad sanace) a zejména potom zhotovitelům (konkrétní zkušenost z dotčené stavby). 

Tato spolupráce pak vede k tomu, že injektážní práce jsou prováděny nejen kvalitně, ale 

zejména ekonomicky. 
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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 

mailto:cigler@minova.cz
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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: 
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- 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 
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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. 
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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  
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                       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 
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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. 
 
 

 



 100 

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 
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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. 
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SANAČNÍ OPATŘENÍ NA TUNELU BLANKA V PRAZE 
 

Abstract 

Excavated tunnels of the Prague City ring (the Construction no. 0079 Špejchar – Pelc 

Tyrolka) cross through very complicated geotechnical conditions. At the excavation  from 

Troja portal it is 4-times underpassed watercourse (Vltava and Shipping cannal) and at 

proximity of the Šlechtova restaurant in natural park Královská obora (Stromovka) area will 

be underpassed fault zone with the minimal rock overburden and saturated sediment layer 

with the thickness 11 m. This article describe exipiriences from the rock grouting works for 

the South and North tunnel tube under Vltava river and describe technical solutions of 

injections works based on jet-grouting performance from the surface and rock grouting from 

the exploration gallery in the Stromovka nature park. 
 

 
Obr. 1 – Celková situace stavby 

 

mailto:email:alexandr.butovic@satra.cz
mailto:email:padevet@metrostav.cz
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Inženýrsko geologické poměry 

Informace o inženýrsko-geologických poměrech byly získány na základě podrobného 

geotechnického průzkumu provedeného formou průzkumné štoly. Trasa tunelů prochází 

značně proměnlivým horninovým prostředím s různým stupněm tektonického porušení 

s vysokou mírou zvodnění a s minimálním skalním nadložím. 

K pokryvným útvarům zájmového území patří převážně holocenní a pleistocénní fluviální 

sedimenty a částečně navážky. 

§ antropogenní sedimenty (navážky) - převládají písčité hlíny se štěrkem, tj. kameny a 

valouny různé velikosti (převážně křemence, křemene, opuky), a stavební suť. 

Jejich mocnost je značně proměnlivá, od 0,20 do 3,0. Konzistence je tuhá až pevná. 

§ holocenní sedimenty  - mají charakter hlíny, tř. F5/MI a jemnozrnné písčité hlíny F3/MS, 

tuhé konzistence, s organickými zbytky a místy s valouny do 4 cm, o kolísavé mocnosti 

1 až 3 m.  

§ fluviální sedimenty terasy Vltavy - převažují ve svrchních partiích písky s příměsí 

jemnozrnné zeminy tř. S3/S–F s valouny vel. 2 – 8 cm a hlouběji písčité štěrky vel. 5 – 13 

cm, při bázi i větší balvany, tř. G3-G2. Mocnost se pohybuje od 2 do 5 m. 

Skalní podloží v trase tunelů tvoří horniny ordovického stáří. Od portálu Trója po úpatí svahu 

z Letné se jedná o písčité, písčito-prachovité a jílovito-prachovité břidlice a písčité (skalecké) 

křemence dobrotivského souvrství a písčité (řevnické) křemence a jílovito-prachovité břidlice 

libeňského souvrství s různým stupněm zvětrání a tektonického porušení. 

• Řevnické křemence - deskovité až lavicovité vrstvy masivních křemenců až křemitých 

pískovců, které se střídají s tence vrstevnatými polohami šedých jílovitých břidlic, jílovců 

až jílů. Mají mírně zvlněné plochy vrstevnatosti, jsou velmi tvrdé, křehké a nepravidelně 

rozpukané 

• Dobrotivské břidlice - jsou jílovité břidlice s jemně prachovitou příměsí a slídou. Jsou 

silně rozpukané, takže se snadno rozpadají. Vrstevnatost je tence až tlustě deskovitá. Dle 

tektonického porušení převládá hornina středně rozpukaná 

• Libeňské břidlice - jsou v navětralém stavu  šedočerné až černé, převážně prachovito - 

jílovité a jílovité břidlice, jemně slídnaté. Zřetelně vrstevnaté, s tlustě deskovitou 

odlučností, rozpad je střípkovitý, někdy i roubíkovitý a zvláště v místech se slabou 

mocností, nebo zcela chybějícími fluviálními sedimenty, je nutno počítat s poměrně 

hlubokým zvětráním 
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Hydrogeologické poměry 

 Generelně lze zvodně  podzemní vody v zájmovém území řadit ke dvěma typům: 

§ podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností v pokryvných sedimentech vázaná 

především na hladinu Vltavy a plavebního kanálu 

§ podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horninách ordovického skalního 

podkladu částečně spojená s podzemní vodou vázanou na pokryvné útvary 

 

Sanační injektáže pod Vltavou 

Při realizaci průzkumné štoly byly pod Vltavou zastiženy velmi významné přítoky podzemní 

vody. Intenzita rozpukání písčitých až písčito-prachovitých břidlic a písčitých křemenců 

dobrotivského souvrství vedla k přítokům na čelbě až 4 l/s (plocha příčného řezu štoly 10m2). 

Důsledným sledováním přítoků podzemních vod byla prokázána komunikace podzemních 

vod s Vltavou. Podrobný přehled je patrný z následujícího grafu: 
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Graf č.1 - Přítoky podzemní vody do průzkumné štoly 

Na základě výše uvedených zkušeností byly pro následnou ražbu dvoupruhových tunelů 

(s plochou příčného řezu cca 125 m2) očekávány přítoky podzemní vody až 40 l/s. Ačkoli 

zkušenosti z prvních metrů ražeb ukazovaly na výrazně nižší zvodnění horninového prostředí 

(značnou roli zde sehrála právě průzkumná štola) bylo s ohledem na bezpečnost práce a 
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rychlost postupu ražeb rozhodnuto o provedení sanačních opatření pod Vltavou. Pro obě 

tunelové trouby byl určen úsek o délce cca 100 m, kde přítoky do průzkumné štoly byly 

největší, a zde byly v předstihu před ražbou tunelů provedeny, z průzkumné štoly, sanační 

injektáže na bázi jílocementu. 

Byl navržen systém radiálních vějířů tvořených vrty délek 7,0 až 9,2 m o vzájemných 

vzdálenostech vějířů 1,5 m. Vrty průměru 75 mm byly prováděny rotačně-příklepovým 

způsobem pomocí strojní vrtačky HBM 12k/Ny-ZS. 

Po provedení vrtů ve vějíři byla prováděna jílocementová injektáž tvořící ochrannou obálku 

tl. 2,5 m po obvodu budoucího výrubu kaloty. Injektáž byla prováděna vzestupně, směsí 

s následujícími parametry : 

 
SLOŽENÍ 1 m3 

 
DEKANTACE 

PEVNOST 
V TLAKU 

C B V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

% obj./hod 7 28 

 
POMĚR 

C/V 
kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 

1/1 750 15 750 1.51 32 - 35 2 - - - 10 
 

Nejvyšší přípustný injekční tlak 2 MPa 

Geometrické schéma a rozsah provádění sanačních injektáží v příčném řezu je patrný 

z následujícího obrázku: 
 

Po provedení sanačních 

opatření byla ověřena 

jejich účinnost skupinou 

presiometrických 

zkoušek. Kromě 

vizuálního zlepšení, kdy 

v sanovaném úseku došlo 

k zastavení přítoků do 

průzkumné štoly, tak 

bylo potvrzeno i zvýšení 

presiometrických modulů 

(oproti výsledkům ze 

štoly v tomtéž místě) o 

150 %.  

Obr.2 – Příčný řez, horninová injektáž pod Vltavou 
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Dnes, po podchodu Vltavy Severní a Jižní tunelovou troubou (STT, JTT), je možné 

konstatovat, že provedení sanačních opatření bylo úspěšné. Ražba proběhla bez zvláštních 

komplikací s minimálními přítoky podzemní vody nepřesahující na čelbě 2 l/s. 

Celkem bylo provedeno 17.368 m vrtů a použito 3084 m3 injekční směsi. Čas potřebný pro 

provedení sanačních prací nepřekročil 10 týdnů (použita jedna strojní sestava). 

Sanační práce v přírodní památce Královská obora (Stromovka) 

Pravděpodobně nejkomplikovanějším místem celé stavby Špejchar – Pelc-Tyrolka je ražba 

dvoupruhových tunelů pod přírodní památkou Královská obora. V blízkosti Šlechtovy 

restaurace tunely prochází značně tektonicky porušeným přechodovým pásmem délky 160 m 

se skalním nadložím o mocnosti od 1,0 m. Ve směru ražby zde jílovito-prachovité břidlice 

dobrotivského souvrství přecházejí v písčité (řevnické) křemence a tyto dále v jílovito-

prachovité břidlice libeňského souvrství. Nad povrchem skalní báze se vyskytují saturované 

fluviální a holocénní sedimenty a navážky.  

Ražba bez doplňujících sanačních opatření je v tomto úseku nereálná. Již v době projektové 

přípravy stavby byla tomuto úseku věnována značná pozornost. V samostatné technicko-

ekonomické studii byly prověřovány následující varianty: 

§ sanační injektáže na bázi jílocementu 

§ sanační injektáže na bázi organických pryskyřic 

§ zmrazování 

§ použití mikrotunelování 

§ použití TBM (pro celou trasu Myslbekova – Pelc-Tyrolka) 

Na základě výsledků této studie byla pro další projektovou přípravu doporučena varianta se 

sanačními injektážemi na bázi jílocementu. 

Vzhledem k charakteru podcházeného území – přírodní památka, bylo v DUR, DSP a ZDS 

detailně zpracováno technické řešení sanačních prací prováděných z průzkumné štoly. Celý 

systém spočívající v kombinaci tlakové injektáže horninového prostředí a tryskové injektáže 

nadložních sedimentů však značně komplikovala přítomnost velkého množství podzemní 

vody. Byl navržen následující postup: 

1. tlaková injektáž horninového prostředí v rozsahu od 1,0 do 5 m od líce výrubu dle 

mocnosti skalního nadloží (dotěsnění a zpevnění horniny mezi výrubem a pokryvy) 

2. vyhloubení cca metrových vrtů a osazení preventrů 

3. trysková injektáž saturovaných sedimentů přes preventry 

4. tlaková injektáž horninového prostředí pro jeho dotěsnění v blízkosti výrubů 
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Technické řešení je patrné na následujícím obrázku: 
 

Mimo tuto variantu byla 

rozpracována i další 

varianta zajištění nadloží 

z povrchu terénu, která při 

legislativním projednání 

nebyla považována za 

reálnou. Po získání 

stavebního povolení 

zahájil investor stavby na 

žádost zhotovitele jednání 

s OPP-MHMP a MŽP a 

kladně projednal možnost 

realizace sanačních prací 

z povrchu. 

Obr. 3 – Příčný řez, sanační práce prováděné z podzemí 

 

Zhotovitel požádal investora o projednání této varianty po technologickém a ekonomickém 

vyhodnocení všech nabízejících se možností. Při provádění všech sanačních opatření z  

podzemí (průzkumné štoly), vzhledem k aktuálnímu stavu rozpracovanosti a dosahovaným 

měsíčním postupům při ražbě dvoupruhových tunelů by hrozilo reálné nebezpečí přiblížení 

pracovišť ražeb s pracovištěm sanačních prací. To by vedlo k dlouhodobému přerušení prací 

na ražbách dvoupruhových tunelů. Náklady zhotovitele na dlouhodobé přerušení prací na 

ražbách velkoprofilových tunelů mnohonásobně převyšují předpokládané náklady na likvidaci 

neblahých projevů, případně škod, vzniklých při provádění sanačních injektáží z  povrchu a to 

i v  tak exponovaném území jakým je přírodní památka Královská obora. Hlavními výhodami 

této varianty byla však vyšší spolehlivost, nasazení ověřených technologií používaných při 

zakládání staveb a úspora finančních prostředků. Na základě návrhu technického řešení byl 

zpracován biologický posudek, který navržené řešení odsouhlasil a definoval podmínky 

realizace s ohledem na ochranu životního prostředí. Mezi nejzásadnější patří omezení 

realizace na období listopad až únor (vegetační klid). 
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V rámci realizační dokumentace bylo navrženo technické řešení kombinující tři technologie: 

1. trysková injektáž prováděná z povrchu 

2. vějíře mikropilot prováděné z povrchu 

3. tlaková injektáž horninového prostředí 

Celý systém je patrný na následujícím obrázku: 

 
Obr. 4 – Příčný řez, sanační práce prováděné z povrchu 

Trysková injektáž z povrchu 

Princip navrženého technického řešení spočívá v provedení obálky z překrývajících se 

sloupů tryskové injektáže o minimálním průměru ø 1.800 mm, šířky 16,0 m a výšky 4,5 m 

v geologickém prostředí štěrkopísků zavázané do horninového prostředí. 

Vrty pro tryskovou injektáž jsou hloubeny rotačním způsobem plnočelbovým vrtným 

nástrojem  o průměru minimálně 140 mm až 150 mm na vodní výplach, v případě zavalování 

vrtů a jejich nestability je vodní výplach zaměněn za výplach cementovou suspenzí, která 

zajistí stabilitu vrtu.  

Pro tryskovou injektáž je použita stabilizovaná cementová injekční směs o následujících 

parametrech : 

 
SLOŽENÍ 1 m3 

 
DEKANTACE 

PEVNOST 
V TLAKU 

C B V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

% obj./hod 7 28 

 
POMĚR 

C/V 
kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 

1.0 750 8 750 1.51 32-35 2 - - - 10 
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Pro výrobu cementové injekční směsi je použit cement CEM I 42.5 R a aktivovaný 

bentonit Envigeo. Jednotlivé sloupy TI jsou realizovány vždy od středu (ve vrchlíku) do boků 

vždy ob jeden oscilačně. V první fázi injektáže jsou realizovány všechny sloupy primární, ve 

druhé fázi injektáže všechny sloupy sekundární. Sousední sloupy mohou být realizovány 

s minimální časovou prodlevou 6 hodin. 

ČERPANÉ 
MNOŽSTVÍ  

INJEKČNÍ 
TLAK 

TLAK 
VZDUCHU 

DÉLKA 
STEPU 

RYCHLOST 
ROTACE 

l/m´sloupu MPa MPa cm ot./step 
950 – 1.250 45 - 50 1.0 – 1.3 4 1.5 

 

Celkem bude nad oběma tunelovými troubami provedeno 226 vějířů tryskové injektáže a 

proinjektováno 16.219 m3 injekční směsi. 

Mikropiloty 

Princip navrženého technického řešení spočívá v provedení roznášecího mikropilotového 

roštu v bocích a nadloží tunelu z povrchu. Rošt je složen z dvojic ocelových výztužných 

trubek ve vzájemné rozteči 0.5 m. Jsou použity silnostěnné ocelové roury ø 114/10 mm 

jakosti N 80 upravené na délky 3.0, případně 1.5 m celkové délky. Jednotlivé díly výztužné 

trubky jsou spojeny pomocí závitových vnitřních spojníků. V celé délce kořenové části 

mikropilot LK jsou výztužné trubky perforovány injekčními reinjektabilními ventilky o osové 

vzdálenosti 50 cm. Pro cementovou zálivku vrtu je použita stabilizovaná cementová  směs o 

následujících parametrech :  

 
SLOŽENÍ 1m3 

PEVNOST   
 V TLAKU 

C V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

 
DEKANTACE 

MPa 

 
POMĚR 

C/V 
kg l kg/l s % obj./hod 7 dní 28 dní 

2.2/1 1.286 584 1.87 - 2 20 27 
 

Pro výrobu cementové směsi pro zálivku je použit cement CEM I 32.5 R. Určujícím kritériem 

injektáže je dosažení předepsaného injekčního tlaku, pokud nebude tohoto tlaku dosaženo, 

stanovuje se pro jednotlivé etáže kritérium spotřeby injekční směsi v jednotlivých fázích :  

Hloubková úroveň 
 

Koncový injekční 
tlak 

Spotřeba injekční 
směsi na etáž 

MPa l 

 
Typ mikropiloty 

 Dle zastižené 
geologické vrstvy I.fáze II. + III. 

fáze 
I.fáze II. + III. 

fáze 
všechny písky a štěrky 1.5 až 2.0 1.0 – 1.5 15 až 25 10 až 15 
všechny břidlice 2.5 až 3.0 2.0 až 2.5 10 až 15 5 až 10 

 

Celkem bude nad oběma tunelovými troubami instalováno 26.065 m mikropilot. 
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Tlaková injektáž horninového prostředí 

Princip navrženého technického řešení spočívá v dotěsnění horninového prostředí v kalotě 

budoucího tunelu – vytvoření obálky o minimální tloušťce 2,0 m. V horninovém prostředí je 

obálka vytvořena klasickou, horninovou, vzestupnou injektáží. 

Jednotlivé vrty jsou realizovány rotačním plnočelbovým, případně rotačně příklepovým 

způsobem vrtání o průměru vrtu 75 mm na vodní, případně vzduchový výplach. Při 

případném průniku jednotlivých vrtů do silně propustných terasových sedimentů bude 

okamžitě vrtání ukončeno, vrtné nářadí bude vytaženo z vrtu a vrt bude v ústí utemován 

dřevěným klínem. Pokud při hloubení vrtu dojde k jeho zavalení a další postup vrtání bude 

velice obtížný, bude nezavalená část vrtu zainjektována sestupným způsobem rozpínacím 

obturátorem. Po 6 hodinách od ukončení injektáže této části vrtu bude ve vrtání pokračováno. 

Pro injektáž skalního prostředí je použita stabilizovaná injekční směs o následujících 

parametrech: 

 
SLOŽENÍ 1 m3 

 
DEKANTACE 

PEVNOST 
V TLAKU 

C B V 

 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

 
VISKOZITA 

% obj./hod 7 28 

 
POMĚR 

C/V 
kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 

1/1 750 15 750 1.51 32 - 35 2 - - - 10 
 
 Pro výrobu cementové směsi pro injektáž je použit cement CEM Ι 42.5 R, bentonit 

Bentovet K. Tlaková injektáž je prováděna až po realizaci tryskové injektáže. Poloha a délky 

jednotlivých injekčních vrtů jsou operativně měněny v závislosti na skutečné poloze tryskové 

injektáže. Celkem bude z obou průzkumných štol provedeno 24.800 m vrtů a použito 1466 m3 

injekční směsi. 

Problémy vyvolané zvolenou metodou 

V souvislosti se sanačními injektážemi bylo nutno řešit i další záležitosti s touto 

problematikou zdánlivě nesouvisejícími. Zmíníme se zde o dvou konkrétních ale zásadních 

problémech. 

1. Samotná průzkumná štola vyražená v předstihu před ražbou definitivních profilů ještě 

neznamená bezproblémovou možnost zřízení jiných pracovišť v této štole než pro samotnou 

ražbu a to zvláště, když štola je ukončena v hoře bez napojení na povrch. Z důvodů zajištění 

pracoviště potřebnými médii ale hlavně bezpečnostních bylo třeba vytvořit únikové cesty 

z pracovišť sanačních injektáží prováděných z průzkumné štoly. V našem případě byly 
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realizovány dva velkoprofilové vrty průměru 1500 mm opatřené ocelovou výpažnicí a lezným 

oddělením. Bez tohoto opatření by nebyly práce v průzkumné štole vůbec povoleny. 

2. Dalším problémem, který znesnadňuje provádění jakýchkoliv prací v podzemí je 

čerpání ale především vypouštění technologických vod. Při dnes platné legislativě a limitech 

pro vypouštěné vody hlavně v ukazateli obsahu jemných částic je nutno se touto 

problematikou zabývat a u podobných projektů ji nepodcenit. Komplexní popis řešení této 

problematiky přesahuje rámec našeho příspěvku a autoři zpracují příspěvek s popisem řešení 

čerpání a vypouštění balastních vod při ražbách tunelů Blanka pro některou z budoucích 

konferencí zabývající se realizací podzemních staveb. 

Závěr 

Dokončení sanačních prací musí být dle podmínek biologického posudku nejpozději 

k 29.2.2008. Současný stav (k 25.1.2008) nasvědčuje tomu, že tento termín bude splněn. 

Samotná ražba dvoupruhových tunelů zde bude probíhat v období května a června 2008 a 

nezbývá než doufat, že proběhne, stejně jako pod Vltavou, bez větších komplikací. 
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MOST V KM 158,168 TRATI STARÁ PAKA – LIBEREC, KOTVENÍ 

MOSTNÍCH PODPĚR KOTVAMI TITAN 73/53 
 

Abstract 

Author in his paper decribed experiences from the realization of anchorage of bridge steady 

on the bridge of Czech Railways on the road Stará Paka – Liberec in 158,168 km in August 

2007. There were used products Titan 73/53 together with grouting cement suspense. 

 

Anotace 

Autor ve svém příspěvku seznamuje se zkušenostmi při realizaci kotvení mostních opěr mostu 

Českých drah na trati Stará Paka - Liberec v km 158,168, v srpnu 2007, kde byly použity 

kotevní a zavrtávací tyče Titan 73/53 při současné injektáži cementovou suspenzí. 

 

Úvod 

V předmětném pracovním prostoru se kříží mimoúrovňově 2 jednokolejné železniční tratě, 

s úhlem křížení cca 60°, obě bez elektrifikace. Na spodní trati probíhal běžný provoz, vrchní 

trať byla ve výluce. Rekonstrukce mostu spočívala v uložení nové monolitické betonové 

mostovky, zhotovené poblíž jako „staveništní prefabrikát“, na stávající sanovanou spodní 

stavbu. Původní spodní stavba je založena na hlinitém podkladu. Za kamennými opěrami 

z granodioritových (žulových) bloků, je nad úrovní základové spáry konsolidovaná zásypová 

výplň. Na tyto opěry byly v rámci sanace, uloženy do betonového lože, 2 příčné betonové 

prahy s předem připravenými průniky pro kotvy, obr. 1, 2. Úkolem bylo, přes tyto průniky, 

tedy v daném směru a úklonu -45°, zrealizovat 6 ks zavrtávaných kotev Titan 73/53, 

o délkách 17 m. Předpokládalo se provrtání cca 0,6 m granodioritu a zbytek průchod 

konsolidovanými navážkami a podkladními hlínami. Střední závrtné body byly na hraně 

mostního prahu čelně do volného prostoru, 4 krajní (rohové) závrtné body byly čelně i bočně 

nad volným prostorem ve výšce cca 5 m nad spodní železniční tratí, viz obr. 3, 4. 
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obr. 1 Celkový pohled na mostní opěry  obr. 2 Příčný úložný práh s kotevními otvory 

 

1. Realizace a zkušenosti 

Vzhledem ke vstupním podmínkám byla zvolena a použita vrtací souprava 

COMACCHIO MC 600, na housenicovém podvozku, o celkové hmotnosti v pohotovostním 

stavu 7900 kg, viz bod 2 - charakteristika vrtací soupravy. Vrtací stroj má také dálkové 

ovládání. Jako vrtací kladivo bylo zvoleno rotačně příklepné hydraulické vrtací kladivo 

Eurodrill HD 4008, které má potřebný výkon s ohledem na očekávané průvodní horniny a pro 

práci se soutyčím Titan 73/53, délky 17 m a hmotnosti cca 230 kg.  

Postavení vrtné lafety v potřebném směru a úklonu „z volného prostoru“, umožňuje 

kinematika stroje. u kterého je možné postavení lafety pro vrtání „pod sebe“ s úklonem 

až 45°, obr 4. 

Stabilita stroje byla řešena s ohledem na rozložení hmotností vzhledem k bodům 

hydraulických podpěr, při délce lafety 4600 mm, úklonu lafety -45° a hmotnosti vrtacího 

kladiva 410 kg. Přihlédnuto bylo k silám při práci a pojezdu vrtacího soutyčí. 

Pro dosažení stabilního postavení vrtacího stroje bylo nutno připravit nad hranou příčného 

prahu pevný podklad pro hydraulickou opěru stroje. Pevný podklad byl zhotoven z 

železničních pražců a silničních panelů 300 x 100 x 20 cm, obr. 4. 

Manipulace s umisťováním vrtacího stroje na pracovní pozici byla prováděna také pomocí 

jeřábu s nosností 800 t, který byl na stavě k dispozici, viz obr 3, 5. 

Jako nejvíce obtížnou činnost lze označit přidávání vrtných tyčí. 3 m dlouhou tyč Titan 73/53 

o hmotnosti 39 kg přidával pracovník z prostoru provizorního přemostění. Pro bezpečné 

provedení této činnosti byly použity techniky a technologie z oboru „průmyslového lezectví“. 

Pracovník v prostoru nad „volnou hloubkou“ byl jištěn prostředky osobního zabezpečení ve 

smyslu platné legislativy (postroj, lano, technologie horního dynamického jištění, stálý dozor 
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a řízení prací kvalifikovaným pracovníkem z tohoto oboru). Dále byla věnována mimořádná 

pozornost opatřením pro zamezení pádu předmětů na spodní provozovanou trať. 

Ostatní související činnosti, jako současná injektáž cementovou suspenzí při zavrtávání tyčí 

Titan 73/53 aj., jsou běžně známé technologie, které byly publikovány v jiných dřívějších 

příspěvcích. 

 

 

 

 
obr. 3 Ustavení stroje na krajní pozici  obr. 4 Práce stroje na střední pozici 

 

 

  

obr. 5 Přemísťování stroje jeřábem   

 

2. Charakteristika vrtacího stroje Comacchio MC 600 

Hydraulická sloupová vrtací souprava COMACCHIO MC 600 na housenicovém podvozku je 

vysoce výkonná stavební souprava určená pro provádění speciálních vrtacích prací malého 

a středního charakteru. Díky mnohostranným možnostem nastavení polohy vrtací lafety je 

tato vrtací souprava použitelná v obtížných pracovních podmínkách a na staveništích se 

stísněnými prostorovými poměry. 
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Na vrtací lafetu stroje je možné umístit rotačně příklepné hydraulické vrtací kladivo Eurodrill 

HD 4008 nebo rotační hydromotor CT 36 C, případně lze použít ponorné vrtací kladivo Atlas 

Copco 64 Gold. 

Díky těmto technickým parametrům je vrtací souprava COMACCHIO MC 600 ideálním 

strojním zařízením pro provádění speciálního vrtání v pozemním a podzemním stavitelství. 

Vrtací souprava je určena pro provádění pažených i nepažených vrtů v horninách a zeminách 

o průměrech od 45 do 220 mm. 

 

Doporučené použití: 

• vrtání vrtů pro mikropiloty a piloty 

• vrtání vrtů pro záporové pažení 

• vrtání injekčních zavrtávacích kotev a zavrtávaných mikropilot 

• vrty pro kotvení a hřebíkování hornin a zemin 

• provádění průzkumných geologických vrtů 

 
Technické parametry: 

Hmotnost soupravy 7900 kg 

Šířka 1400 – 1800 mm 

Délka 5350 mm 

Výška 2615 mm 

Šířka housenic 300 mm 

Lafeta:  

Celková délka 4600 – 5900 mm 

Posuv 2200 – 3500 mm 

Hydraulické kladivo HD 4008: 

Kroutící moment 450 daNm ( 1. stupeň ) 

 900 daNm ( 2.stupeň ) 

počet otáček 106 ot/min. ( 1. stupeň ) 

 53 ot/min. ( 2. stupeň ) 

hydraulické svěry: 

min.průměr 45 mm 

max.průměr 220/260 mm 

hydraulický agregát: 
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Diesel motor John Deere Powertech D 4045T 

Výkon 68 kW 

Výkon čerpadla 150 l/min 

Tlak 200 bar 

 

3. Parametry kotevní tyče Titan 73 / 53 

průměr tyče vnější 73 mm 

průměr tyče vnitřní 53 mm 

únosnost tyče na mezi kluzu 970 kN 

únosnost tyče na mezi pevnosti 1160 kN 

průřezová plocha tyče 1631 mm2 

hmotnost tyče 12,8 kg / m 

 

 

Závěr 

Vlastní zavrtávací práce při současné injektáži cementovou suspenzí objemové hustoty 1,94 

kg/dm3 byly provedeny v celkovém čistém čase 36 hodin během 3 pracovních dnů. Za 

neobvyklou je možno označit pracovní pozici vrtacího stroje na hraně podpěry včetně 

postavení pracovníka „nad volnou hloubkou“ při přidávání vrtných tyčí. Práce byly 

prováděny za stálého technického dozoru, z 1/3 v nočních směnách při umělém osvětlení. 

K úspěšnému provedení prací přispěly zejména vynikající vlastnosti vrtacího stoje, možnost 

jeho dálkového ovládání,  kvalifikace pracovníků  a  spolupráce  objednatele,  který zajistil 

splnění všech souvisejících požadavků, zejména použití jeřábu pro manipulaci s vrtacím 

strojem v jakékoli době. 
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1C PUR – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI APLIKACÍ V INŽENÝRSKÉM 
A POZEMNÍM STAVITELSTVÍ 

 
Abstract 

Description of various types of 1C PU CarboStop resins. Their characteristics and use. 

Explanation of term single and two-component injection resin. Evaluation of advantages of 

new injection materials for application companies. 

1.  Úvod  

Jednosložkové polyuretanové pryskyřice, které se také často označují jako 1C PUR 

(v anglicky mluvících zemích) nebo jako 1K PUR (v německy mluvících zemích), jsou 

poměrně rozsáhlou skupinou injekčních materiálů, které společnost Minova Bohemia během 

roku 2007 zařadila do svého prodejního sortimentu. Jedná se o materiály, které díky svým 

vlastnostem nabízejí poměrně široké možnosti při řešení problémů v pozemním a podzemním 

stavitelství a geotechnice. Vyžadují však diametrálně odlišný přístup, na který je potřeba 

pamatovat, a to jak ve fázi návrhu injektáže, tak i při vlastní aplikaci. Jenom v takovém 

případě mohou prokázat své dobré vlastnosti a užitnou hodnotu. 

2.  Jednosložkové a dvousložkové injekční hmoty 

V prvé řadě je nutné vysvětlit, co znamená, když se o injekčním materiálu uvádí, že se jedná 

o jedno- nebo dvousložkovou hmotu. Není totiž výjimkou, že část (i odborné) veřejnosti 

má zažitou představu, že v případě jednosložkové injekční hmoty je tato tvořena pouze jednou 

složkou, dvousložková dvěma složkami, atd. Tato interpretace je chybná. Použité rozdělení 

nevyjadřuje, z kolika složek se injekční materiál skládá (připravuje). Je tím naopak myšleno, 

jakým způsobem je injekční materiál aplikován – jestli se při injektáži čerpá pouze jedna 

složka (přesněji řečeno injekční směs), nebo jestli se čerpají samostatné složky, které se 

až těsně před vstupem do injektovaného prostředí smíchají, např. v injekční pistoli. V prvním 

případě se používá jednosložkové čerpadlo, ve druhém případě je to čerpadlo dvousložkové. 

Z toho vyplývá, že jednosložková injekční hmota nemusí (ale může) být tvořena pouze jednou 

složkou. Ve skutečnosti je tomu tak, že jednosložková injekční hmota je tvořena základní 
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pryskyřicí, ke které se přidává reaktivní složka – akcelerátor. Změnou dávkování akcelerátoru 

je možné nastavovat dobu reakce injekční směsi. Akcelerátor se k pryskyřici přidává až těsně 

před aplikací, jeho dávkování se pohybuje okolo 1 – 15 objemových dílů akcelerátoru 

na 100 objemových dílů pryskyřice. 

3.  CarboStop – jednosložkové polyuretanové pryskyřice 

Řada jednosložkových polyuretanových pryskyřic CarboStop je tvořena šesti různými typy 

injekčních hmot, které pokrývají širokou oblast aplikací ve stavitelství. Vzájemně se mezi 

sebou odlišují technickými parametry složek, jako je především viskozita, rozdílný je také 

interval dávkování jednotlivých typů akcelerátorů. Z toho mimo jiné vyplývají odlišné reakční 

doby (začátek a konec pěnění) a výsledná charakteristika vytvrzené pěny. Tyto rozdílné 

veličiny potom určují, k čemu jsou jednotlivé typy vhodné. Typy 1C PUR řady CarboStop 

a jejich základní parametry jsou uvedeny v následující tabulce. 

Pryskyřice Akcelerátor Charakteristika 
pěny 

Viskozita 
směsi (25 °C) 

Dávkování 
akcelerátoru 

CarboStop 41 CarboAdd 41 tvrdá 40 – 60 0,5 – 2,5 % 
CarboStop 101 velmi tuhá 190 
CarboStop 101 CFL 

CarboAdd 101 
polopružná 180 – 260 

0,5 – 10 % 

CarboStop 401 pružná 1000 
CarboStop 401 LV pružná 650 
CarboStop 401 SLV 

CarboAdd 401 
pružná 200 

0,5 – 5,0 % 

Při provádění návrhu injekčních prací, kde mají být použity 1C PUR CarboStop, je nutné 

pamatovat na důležitou okolnost. K tomu, aby pryskyřice CarboStop správně reagovala, 

je nezbytné, aby byla injektována do prostředí, které obsahuje velké množství vody, nejlépe 

proudící. Tento typ injekční hmoty pro nastartování a průběh chemické reakce potřebuje 

vodu, která je v podstatě spouštědlem reakce a zároveň tvrdidlem. Potřebné množství vody 

v poměru k celkovému objemu aplikované injekční směsi má být v poměru cca 1 : 10, 

(tzn. 10 % z celkového objemu směsi). V praxi to vypadá tak, že dokud se aplikovaná 

injekční směs nedostane do kontaktu s vodou (se kterou se navíc dobře promíchá), tak do té 

doby není zahájena chemická reakce a směs v podstatě nereaguje. Pokud však ke kontaktu 

směsi s vodou dojde, chemická reakce se nastartuje a dochází k napěňování směsi a jejímu 

vytvrzení. Pokud prostředí dostatečné množství vody neobsahuje, je možné ji do prostředí 

napustit, a to ještě před injektáží nebo po jejím ukončení. Uvedený princip chemické reakce 
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umožňuje provádět injektáže na poměrně dlouhé dopravní vzdálenosti, umožňuje směsi 

pronikat i do jemných trhlin, spár a dutin ať už ve stavební konstrukci nebo zemině. 

4.  Použití jednosložkových pryskyřic CarboStop 

Injekční pryskyřice CarboStop 41 – CarboAdd 41 je charakterizována nejnižší viskozitou 

z celé řady pryskyřic CarboStop. Vzhledem k tomu, že vytvrzuje do velmi tvrdé pěny 

s nízkým stupněm napěnění, je vhodná především 

pro zpevňující injektáže. Právě nízká viskozita injekční 

směsi umožňuje pronikání do jemnozrnných zemin, 

ulehlých a málo propustných písků, což jiné typy 

injekčních hmot neumožňují. CarboStop 41 se taktéž 

aplikuje s cílem utěsnění a zpevnění rozvolněných hornin, 

utěsnění přítoků vody ze zemin, používá se pro zpevňující 

a utěsňující injektáže při ražbě podzemních děl, 

pro rubové injektáže za ostěním stavebních konstrukcí. 

Obecně je možné říci, že CarboStop 41 je vhodný 

pro   utěsňující a zpevňující injektáže v případech, 

že injektovaným prostředím je zeminové prostředí. 

Pro zastavování velkých přítoků vody (a to i tlakové) z trhlin ve stavebních konstrukcích, 

utěsňování průsaků v místech spojů lamel podzemních 

stěn, apod. se aplikují pryskyřice CarboStop 101 –

 CarboAdd 101 a CarboStop 101 CFL – CarboAdd 101. 

Hlavním rozdílem mezi těmito pryskyřicemi je ten, 

že CarboStop 101 vytvrzuje do velmi tuhé pěny, zatímco 

CarboStop 101 CFL do polopružné pěny. Tím je dána 

i oblast použití jednotlivých typů. CarboStop 101 se může 

používat pro injektáže nepohyblivých trhlin, kdežto 

CarboStop 101 CFL je vhodný i pro injektáže aktivních 

trhlin nebo konstrukcí, u kterých je nutné počítat s tím, že 

se budou pohybovat – ať už z důvodu sedání konstrukcí, 

nebo z důvodu nesymetrického zatěžování konstrukce základů při postupující výstavbě 

konstrukce (např. podzemní garáže). Pryskyřice řady CarboStop 101 je taktéž možné používat 
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pro utěsňující injektáže na kontaktu s hydroizolačními fóliovými pojistnými systémy, 

pro zpevňující injektáže podzákladí a pro rubové injektáže. 

Poslední skupinou jednosložkových pryskyřic je řada CarboStop 401. Tyto pryskyřice jsou 

charakterizovány tvorbou velmi pružné pěny, která své vlastnosti neztrácí ani v dlouhodobém 

horizontu. Z toho důvodu jsou vhodné pro utěsňující injektáže stavebních konstrukcí, které 

jsou vystaveny namáhání pohybem nebo dynamickému zatížení (např. od dopravy). Hlavní 

rozdíl mezi třemi typy pryskyřic CarboStop 401 je ve 

viskozitě injekční směsi, což předurčuje jejich použití. 

Používají se především pro utěsnění trhlin a pracovních 

spár betonových konstrukcí. V závislosti na šířce trhliny se 

potom aplikuje příslušný typ pryskyřice: 

Typ pryskyřice Šířka trhliny 
CarboStop 401 – CarboAdd 401 ≥ 4,0 mm 

CarboStop 401 LV – CarboAdd 401 0,5 – 4,0 mm 

CarboStop 401 SLV – CarboAdd 401 < 0,5 mm 

Dalšími oblastmi aplikací pryskyřic řady CarboStop 401 

jsou utěsňující práce na kontaktu s hydroizolačními 

fóliovými systémy a plošné rubové injektáže stavebních 

konstrukcí (tj. injektáže na kontaktu stavební konstrukce a zeminy) za účelem plošného 

utěsnění konstrukcí, které není možné jinak utěsnit (např. zdivo z keramických tvarovek 

Porotherm). 

5.  Závěr 

1C PUR řady CarboStop jsou skupinou výrobků, které injekčním firmám nabízejí poměrně 

široké pole působnosti, protože jsou vhodné pro velký počet druhů aplikací. Jejich nespornou 

výhodou je nenáročnost na strojní vybavení, kdy je možno je aplikovat jednoduchými 

jednosložkovými čerpadly pístové nebo membránové konstrukce, aplikace je ale možná 

i  s  použitím ruční pumpičky (dekalamitka). Jednoduchost zpracování a nenáročnost 

na technické vybavení je především neocenitelná u aplikací malého rozsahu, kdy se aplikační 

firmě nevyplatí používat jiné typy injekčních hmot, ke kterým jsou nutná čerpadla 

s pneumatickým pohonem. Naproti tomu pryskyřice CarboStop jsou kvalitní injekční hmoty, 

pomocí kterých je možno provádět rozsáhlé práce ve velmi složitých geologických 

a hydrogeologických podmínkách, např. při ražbě tunelových staveb. 
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ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU 

KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ 
 

Abstract 

Strengthening of constructions with use of external reinforcement materials manufactured 

from composite fibers is one of many ways to improve static behaviour of structures. The aim 

of the article is to give basic information about application possibilities of Fiber Reinforced 

Polymer (FRP) materials on concrete, masonry and timber, advantages and disadvantages and 

application procedures for these systems. 

 

Myšlenka zkombinovat dva různé materiály tak, aby byl získán jeden špičkový kompozitní 

materiál není nová. Některé z nejstarších staveb byly postaveny z kompozitních materiálů. 

Egypťané vyztužovali cihly slámou, aby zajistili jejich vyšší pevnost. Vlákny vyztužované 

polymery (FRP) jsou jen nejnovějším provedením starého nápadu.  

 

Vlákny vyztužované polymerní materiály jsou kompozity skládající se z vysokopevnostních 

vláken obalené polymerní matricí. Vlákna v FRP materiálech jsou hlavním nositelem 

pevnostních vlastností a vykazují velmi vysokou pevnost a tuhost při namáhání tahem. FRP 

materiály ve formě desek, lamel, tyčí nebo tkanin se obvykle skládají z několika miliónů 

těchto velmi tenkých vláken. Polymerní matrice chrání vlákna před poškozením a zajišťuje 

polohu jednotlivých vláken a také roznáší působící namáhání na všechna vlákna rozmístěná 

v tomto kompozitu. Existuje celá řada typů vláken a pryskyřic, které se používají pro výrobu 

těchto kompozitních materiálů. Vlákna jsou vybírána na základě pevnosti, tuhosti  

a trvanlivosti vyžadované pro danou aplikaci. Pryskyřice jsou pak vybírány na základě 

prostředí, kterému bude výsledný materiál vystaven a také na způsobu výroby kompozitu. 

V pozemním stavitelství jsou nejčastěji používána vlákna uhlíková, skleněná  

a aramidová (kevlarová). 

 

Zesilující prvky z uhlíkových vláken patří z hlediska pevnostních parametrů na první místo 

mezi používanými typy. Vysoký modul pružnosti v tahu (až 600 GPa) a vysoká pevnost 
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v tahu (až 4000 MPa) jsou blízké pevnostním charakteristikám železobetonu, a jsou z tohoto 

důvodu velmi vhodným materiálem při zesilování těchto konstrukcí. Z hlediska pevnostních 

parametrů jsou pak na druhém místě výrobky z aramidových vláken, u kterých modul 

pružnosti v tahu dosahuje hodnot kolem 100 GPa a pevnost v tahu se pohybuje kolem  

2000 MPa. Na posledním místě se při srovnání těchto parametrů umísťují výrobky  

ze skleněných vláken, kdy se modul pružnosti v tahu pohybuje kolem 60 GPa a pevnosti 

v tahu kolem 1000 MPa. Při výběru správného typu kompozitu – a tedy výběru vlákna –  

je nutno zvážit několik skutečností: materiály na bázi skleněných vláken vláken poskytují 

vynikající parametry při zvyšování pevnosti prvků namáhaných např. seismickým zatížením, 

eventuelně zatížením vyskytujícím se jen po krátkou dobu. V místech trvale namáhaných 

napětím (např. ohybem nebo smykem) by se kompozity na bázi skleněných vláken neměly 

používat (neboje nutno zajistit provozní namáhání na minimálních hodnotách) vzhledem 

k efektům porušení při tečení. Materiály na bázi uhlíku jsou pro tyto aplikace mnohem 

vhodnější. Obdobně také v exteriérových aplikacích budou materiály na bázi uhlíkového 

vlákna trvanlivější. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1) Různé typy výztužných prvků (tyče, lamely, tkaniny) 

 

Kompozitní materiály a z nich vycházející systémy externě lepené výztuže se v pozemním 

stavitelství používají převážně k zesilování stávajících konstrukcí betonových, zděných, 

dřevěných a ocelových. Konstrukce mohou vyžadovat zesilování z důvodů zhoršení stavu 

konstrukce, kvůli chybám v návrhu či provedení, změně užívání stavby a tedy jejího zatížení, 

z důvodů seismického namáhání apod. Kompozitní zesilující materiály mohou být využívány 

pro zvýšení ohybové pevnosti u trámů a desek, omezení vzniku smykových trhlin, obalením 

sloupů zajišťují ztužení a zvýšení prostorové tuhosti konstrukce. Možnosti zesilování 

betonových a zděných konstrukcí v pozemním stavitelství pomocí kompozitních materiálů 

jsou mezi odbornou veřejností již delší dobu známy, o čemž svědčí řada úspěšně zesílených 

konstrukcí průmyslových a občanských staveb, ale také mostních konstrukcí.  
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Mezi hlavní přednosti kompozitních materiálů patří: 

• vysoká pevnost v tahu 

• nízká hmotnost 

• dobrá únavová odolnost 

• výhodný poměr tuhosti materiálu vzhledem k vlastní hmotnosti 

• antikorozní vlastnosti 

• odolnost proti poškození 

• lehká manipulace a doprava 

 

Oblast použití kompozitních materiálů při zesilování a vyztužování konstrukcí je velmi široká 

a zahrnuje např.: 

• nápravu návrhových / konstrukčních poruch a nedostatků 

• zesilování z důvodů změny působících zatížení 

• omezení vlivu seismického namáhání 

• vyztužování betonových konstrukcí v tahem namáhané oblasti 

• vyztužování lícní strany desek nebo trámů pro zvýšení ohybové pevnosti 

• obalování sloupů pro zajištění stability a zvýšení průtažnosti  

• zesilování stěn (betonových nebo zděných) proti účinkům větru, seismiky apod. 

• zesilování potrubí, sil a nádrží z vnější strany pro zajištění vyšší odolnosti proti 

působícím tlakům 

 

Vhodným použitím kompozitních materiálů při zesilování metodou externě lepené výztuže 

lze dosáhnout např.: 

• snížení průhybů (= zvýšení tuhosti) 

• limitace vzniku trhlin (= zvýšení trvanlivosti a použitelnosti) 

• zvýšení zatížitelnosti konstrukce 

• zvýšení hodnoty kritického zatížení (= zvýšení bezpečnosti konstrukce) 

 

Aplikace výztužných systémů na bázi externě lepené výztuže se skládá ze dvou základních 

kroků – přípravy podkladu a samotné aplikace na konstrukci.  

 

Příprava podkladu zahrnuje zejména odstranění nesoudržných vrstev vysokotlakými 

metodami (otryskání pískem, broky, vodou) nebo broušením. Příprava podkladu by neměla 
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porušit celistvost konstrukce, nedoporučují se proto používat mechanické metody.  

Pro úspěšnou aplikaci externě lepených FRP systémů je nutno zajistit maximální rovinatost 

podkladní vrstvy. Zejména při aplikaci tkanin je tato rovinatost velmi důležitá, protože díky 

flexibilitě tkanin může lehce dojít k nedokonalé aplikaci tkaniny na podklad.  

Pro prefabrikované výztužné prvky (lamely) o tloušťce > 1 mm činí minimální požadovaná 

rovinatost 10 mm na 2 m, resp. 4 mm na 0,3 m. Pro systémy výztužných tkanin činí 

minimální požadovaná rovinatost 4 mm na 2 m, resp. 2 mm na 0,3 m. V případě větších 

nerovností je nutno na podklad aplikovat vyrovnávací hmotu. Takto připravený povrch  

je nutno před aplikací výztužného systému očistit od prachu, zbavit přebytečné vlhkosti 

vnesené tryskáním povrchu, odmastit. 

 

Vlastní aplikace systému záleží na typu použitého výztužného prvku – lamely a výztužné 

profily se aplikují většinou pouze pomocí lepidla, výztužné tkaniny pak prostřednictvím 

laminační pryskyřice. Před aplikací výztužného prvku se obvykle provádí penetrace podkladu. 

Tato penetrace se nanáší na pórovitý podklad rovnoměrně pomocí válečku, případně 

v nepřístupných místech pomocí štětce.  

 

Aplikace lamely – na lamelu se vhodným nástrojem po celé ploše profilu nanáší lepicí hmota, 

ale tak, aby nepatrně větší množství lepidla bylo uprostřed výztužného profilu. Po nanesení 

lepidla je lamela přiložena na konstrukci a přitlačena vhodným nástrojem tak, aby došlo 

vytlačení lepidla ke krajům lamely. Přitlačením je dosaženo vytlačení případně vzniklých 

vzduchových bublin.  

 

Obr. 2) Aplikace penetrace na betonový podklad 

Obr. 3) Aplikace lamely na konstrukci 
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Aplikaci výztužné tkaniny předchází ve většině případů aplikace penetračního nátěru  

a vyrovnávací stěrky s ohledem na doporučení výrobce. Následně je na povrch konstrukce 

aplikována stejnoměrná vrstva laminační pryskyřice pomocí válečku nebo stěrkovací 

špachtle. Do této vrstvy pryskyřice je vložena výztužná tkanina a pomocí válečku nebo 

špachtle je dokonale vtlačena do vrstvy pryskyřice. Je nutno zajistit vytlačení všech 

vzduchových bublin a dosáhnout tak rovnoměrného rozložení tkaniny v pryskyřici. Po určité 

době je aplikována druhá vrstva laminační pryskyřice, která překrývá výztužnou tkaninu  

a zajišťuje tak její ochranu.  

 

Při aplikaci výztužného tyčového profilu do drážky je nutno nejprve vytvořit dle projektu 

drážky v konstrukci. O přesném rozmístění a rozměrech drážky vždy rozhoduje projektant  

na základě statického návrhu zesílení konstrukce. Po očištění drážky (vyfoukání, vymetení 

apod.) následuje aplikace lepicí hmoty, kterou se pomocí špachtle zhruba z poloviny vyplní 

vytvořená drážka. Následně je do drážky vtlačena výztužný tyč (event. více tyčí). Přebytečné 

lepidlo, které bylo vytlačeno je nutné špachtlí odstranit, resp. zahladit tak, aby byla drážka 

dokonale vyplněna lepicí hmotou. V případě nedostatečného množství lepidla v drážce je toto 

nutné doplnit.  

 

Posledním krokem při aplikaci může být aplikace krycí vrstvy z estetických nebo funkčních 

důvodů (protipožární ochrana, ochrana před mechanickým poškozením apod.). Tato krycí 

vrstva může být tvořena různými typy nátěrů, stříkaným betonem nebo omítkou, 

protipožárními panely apod. 

 

Obr. 4) Zesílená konstrukce (kombinace lamely a tkaniny, zesílení sloupu bandážováním) 
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Závěr 

Dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externí syntetické výztuže je nedílnou 

součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí a zvyšování 

únosnosti (zatížitelnosti) prvků stavebních konstrukcí. Společnost Minova Bohemia s.r.o.  

je dodavatelem kompozitních materiálů na bázi uhlíkových a skleněných vláken vyvíjených  

a vyráběných společností Sireg S.p.A, který patří mezi přední světové výrobce těchto 

kompozitů. Sortiment nabízených výrobků určených k aplikaci jako externě lepená výztuž 

zahrnuje výztužné prvky ve formě lamel, tyčí a tkanin a to jak na bázi uhlíkových vláken – 

výrobky řady Carbopree, tak na bázi vláken skleněných – výrobky řady Glasspree. Jsme 

připraveni poskytnout projektantům i prováděcím firmám technickou pomoc při návrhu nebo 

realizaci zesilování konstrukcí, a to jak pro konstrukce betonové a zděné, tak pro konstrukce 

dřevěné. 
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PERSPEKTIVY VYUŽITÍ RTG POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE VE 

VÝZKUMU GEOMATERIÁLŮ A V GEOTECHNICE  

Abstract 

The paper deals with possibilities of industry X-Ray CT utilization in geo-materials 

and geotechnical research. This paper was elaborated on the basis of professional literature 

study (Proc. of the Int. Workshop on X-ray CT for Geomaterials – soils, concrete, rocks, 

Geox 2003 and Proc. of the Int. Workshop on Advances in X-Ray Tomography for 

Geomaterials, Geox 2006) and first experiences of X-Ray CT utilization within the frame of 

research activities of Institute of geonics at Kumamoto University. There are some results 

from coal geocomposite failure study, visualization of geocomposite wetting (soaking) 

process and checking of drill core integrity after carried out overcoring stress measurements 

in the paper. 

 

Úvod 

V posledních letech jsou v oblasti výzkumu geomateriálů (např. geokompozitů – 

materiálů vznikajících v průběhu tlakové injektáže horninového masivu, betonů hornin, zemin 

apod.) a geotechniky využívány stálé nové pokrokovější vizualizační metody a postupy, které 

umožňují detailnější poznání chování různých materiálů vyskytujících se v různých 

podmínkách. Tyto vizualizační metody jsou většinou založeny na digitálním zpracování 

obrazu, který je v současnosti pořizován převážně digitálními fotoaparáty, kamerami nebo 

mikroskopy. Pomocí obrazové analýzy digitálního obrazu makro a mikrofotografií lze 

sledovat v materiálech různé parametry (např. strukturu a texturu materiálů; tvar, velikost zrn 

a pórů; množství, stupeň napěnění a míra vyplnění pórů injektážním médiem; způsob 

porušování materiálů apod.) [1,2]. Nevýhodou těchto metod je, že dostáváme pouze informaci 

o povrchu studovaných materiálů. Pokud potřebujeme prostorovou informaci o studovaném 

materiálu – objektu je nutné připravit destruktivním způsobem vzorky a preparáty (např. 

řezáním, leštěním, vrtáním). Ne vždy je však možné tyto preparáty (vzorky) připravit, např. 

před a v průběhu testování mechanických vlastností studovaných geomateriálů. Získání 

prostorové informace o studovaném materiálů je proto velmi náročné a pracné.  

mailto:soucek@ugn.cas.cz
mailto:stas@ugn.cas.cz
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 Jedním z možných způsobů jak nedestruktivním způsobem studovat stavbu a chování 

geomateriálů, popř. geotechnických fyzikálních modelů za různých podmínek je prozařování 

zkušebních těles a modelů rentgenovým zářením a snímání (skenování) obrazů jednotlivých 

zvolených řezů. Tento způsob pozorování umožňuje rentgenová (RTG) počítačová tomografie 

(CT), která je v současnosti s úspěchem široce používaná v diagnostickém lékařství. Tato 

metoda byla vynalezena (Hounsfield 1972) v sedmdesátých letech minulého století a velmi 

rychle se stala nepostradatelnou součástí medicíny [4]. Úspěšné a rychlé rozšiřování této 

diagnostické metody v lékařství podnítilo v osmdesátých letech výzkum a vývoj přístrojů CT 

pro industriální použití v oblasti materiálového inženýrství.  

Vývoj průmyslových RTG počítačových tomografů se zaměřuje na dosažení dvou 

hlavních cílů (na rozdíl od lékařských RTG CT, soustřeďujících se na rychlost snímaní obrazů 

jednotlivý řezů): - na vysokou prostupnost RTG záření studovanými materiály a vysokou 

rozlišovací schopnost. Zvláště pak u mikro-RTG CT pro vzorky o velikosti cca několika 

centimetrů, se rozlišovací schopnost pohybuje v řádech μm (např. TOSCANAR 30900 – 5 

μm). U velkých průmyslových skenerů, např. TOSCANER 24500AV, se rozlišovací 

schopnost pohybuje v řádech desetin milimetrů s maximální prostupností RTG záření pro ocel 

do cca 100 mm, pro hliník cca 300 mm [3]. Výhodou RTG CT je, že s její pomocí můžeme 

sestrojovat a analyzovat jak dvourozměrné, tak třírozměrné rekonstrukce obrazů studovaných 

materiálů bez nutnosti jejich destrukce. Pro úpravu a analýzu získaných obrazů lze využít 

klasické postupy a metody používané např. v oblasti úprav digitální fotografie.  

 

Stručný teoretický základ RTG CT 

V ideálním případě, projekci jednotlivých řezů rentgenové CT tvoří sada měření absorpce 

podél procházejících rentgenových paprsků zkušebním vzorkem. Každá pozice paprsku je 

charakterizována geometrickými parametry vzhledem ke vzorku. V projekční komoře 

rentgenového CT skeneru je provedeno velké množství nezávislých projekcí tomografickými 

postupy, na základě kterých je v konečné fázi stanoven koeficient absorpce pro jednotlivé 

voxely (viz dále), resp. jsou stanoveny jednotky tzv. „CT–value“ („CT–value“ 

charakterizující hustotu v daném místě snímaného řezu v poměrných jednotkách). Výsledné 

obrazy jednotlivých řezů jsou znázorňovány pomocí stupnice barev s 256 odstíny šedé. Na 

následujícím obrázku (viz Obrázek č. 1b) je v grafické podobě znázorněn vztah mezi „CT–

value“ a hustotou testovaného materiálu. Klasický digitální snímek (např. fotografie) je složen 

z jednotlivých pixelů, které tvoří výsledný obraz. Pro konstrukci CT snímků, které jsou 

v podstatě třídimenzionální, jsou používány tzv. „Voxely“, které v sobě zahrnují informaci o 
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absorpci rentgenového záření v prostoru (výška „Voxelu“ je odvislá od tloušťky rentgenového 

paprsku). Schéma kompozice CT snímku s rozlišením 0,293 mm a matricí snímku 512x512 

„Voxelů“ je znázorněna na následujícím obrázku č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 a) Princip RTG CT, b) Vztah mezi „CT-value“ a hustotou vybraných materiálů, [4] 

   

Obrázek č. 2 Znázornění Voxelu a konceptu RTG CT snímku, dle [4] 

Názorné příklady použití RTG CT  

Jednou z oblastí, kde se používání RTG CT stále více rozšiřuje, je studium chování 

různých druhů geomateriálů, materiálů různého složení obsahující různé geologické substance 

jako jsou např. zeminy, horniny popř. betony nebo i jiné druhy kompozitních materiálů. RTG 

CT je využívána v současnosti především v těchto oblastech [4]: 

§ Studium mechanických stavů geomateriálů, jako jsou jeho deformace a přetvoření 

v průběhu jejich testování, způsobu jejich porušování, 

§ Výzkum struktury a stavby geokompozitních materiálů  

§ Studium hydraulických vlastností, proudění a difúze kapalin v geomateriálech (např. 

proces vysušování hornin a zemin),  

§ Geoenvironmentální aplikace 

§ Změny v materiálech v průběhu provádění jednoduchých fyzikálních modelů z oblasti 

geotechniky – inženýrské aplikace. 
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 Na následujících obrázcích jsou uvedeny některé způsoby a použití RTG CT ve výše 

uvedených oblastech. Obrázek č. 3 je znázorňuje způsob vizualizace a rekonstrukce 3D 

obrazu porušování neporušeného zkušebního vzorku překonsolidovaného jílu v oblasti 

tlakové pevnosti a v oblasti za mezí pevnosti v jednoosém tlaku. Na obrázku 3c) je grafická 

prezentace povrchu plochy porušení. [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Způsob rekonstrukce (3a) a vizualizace 3D obrazu porušení zkušebního tělesa v oblasti 
tlakové pevnosti a za mezí pevnosti v jednoosém tlaku (3b), grafické vykreslení plochy porušení (3c) 

Znalost proudění vody v horninách má základní význam pro horninové inženýrství. 

Subtrakcí „CT-value“ získaných z obrazů RTG CT je možné použít pro kvantitativní analýzu 

procesu nasákávání nenasycených porézních hornin (např. rychlost nasákávání vody, 

objemový obsah vody vhornině apod.). Na obrázku č. 4 je znázorněno schéma  tlakového 

přístroje, který pomocí zvýšeného hydrostatického tlaku ve zkušební vodě způsobuje její 

proudění horninou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4 Schéma zkušební sestavy pro hydrostatickou tlakovou zkoušku horniny a přípravy 
zkušebního tělesa horniny pro analýzu jeho nasákávání vodou tlakovou vodou[5] 

V časových intervalech jsou pak snímany obrazy podélného řezu vzorkem a pomocí analýzy 

obrazu je vyhodnocována např. rychlost postupu vody horninou, objemový obsah vody, 

pórovitost horniny apod. (viz Obrázek č. 5)[5]. 
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  Poslední příklad použití RTG CT uváděný v této kapitole je z oblasti inženýrské 

aplikace týkající se zhodnocení mechanismu porušení čelby tunelu na malém fyzikálním 

modelu (viz obrázek č. 6a). V tomto případě se jedná o 3D vizualizaci mechanismu porušení 

čelby. Byly modelovány dva případy, tunel s čelbou nezpevněnou (případ 1) a zpevněnou 

horninovými kotvami (případ 2). Schéma vyztužení čelby je na obrázku č. 6c. Model byl 

připraven ve válcovém zeminovém tanku, kde tunel byl simulován pomocí trubky umístěné 

do zeminy (suchý písek) s možností vysunutím jádra tunelu („pull out rod core“ viz obrázek č. 

6a) simulující uvolnění jeho čelby, což vytvořilo podmínky pro vývoj porušování hornin 

v předpolí a nadloží modelu tunelu.. Výška nadloží byla dvojnásobkem průměru tunelu tj. 20 

mm. Po vysunutí jádra modelového tunelu konstantní rychlostí o 2 mm a vytvoření porušení 

zeminy v okolí čelby tunelu byl samostatný zeminový tank vložen do RTG CT skeneru. Bylo 

provedeno snímkování jednotlivých řezů od dna modelu s roztečí 1 mm, na jehož základě 

byla vytvořena 3D vizualizace porušení zeminy. Vizualizace byla znázorněna pomocí 

grafického drátkového modelu porušení zeminy v okolí čelby (viz obrázek č, 6d). Metodický 

postup experimentu je znázorněn na Obrázku č. 6b. Z analýzy provedené 3D vizualizací 

kotvení čelby tunelu byl zřejmý pozitivní účinek kotvení na stabilitu zeminy v jejím předpolí 

(viz obrázek č. 6d) [6]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 a) původní obraz nenasycené horniny  vodou s rozložením „CT-value“ b) obraz 
pronikání tlakové vody vzorkem po 10,1 hodinách, c) vyjádření objemového obsahu vody v hornině[5] 

Příklady použití RTG CT v rámci výzkumu na Ústavu geoniky AVČR 

V rámci mezinárodní spolupráce mezi Kumamotskou univerzitou a Ústavem geoniky 

jsme měli možnost využít tamní RTG CT v oblasti výzkum geokompozitních materiálů 

vytvořených na bázi chemických injektážních hmot a při ověření integrity vrtného jádra při 

aplikaci metody odlehčeného vrtného jádra při měření napětí horninového masivu. 

V roce 2006 na 11. mezinárodním semináři „ Zpevňování a kotvení horninového 

masivu a stavebních konstrukcí 2006“ jsme informovali účastníky semináře o použití RTG 

CT v oblasti výzkumu poznání distribuce vytvrzeného injektážního média ve zkušebních 

a) c) b) 
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tělesech uhelných geokompozitů, objasnění jejich porušování a pochopení interakce 

vytvrzeného injektážního média a uhelné matrice v průběhu tlakového zatěžování, popř. 

zkoumání stavu 

těles po provedených tlakových zkouškách. Na následujícím obrázku jsou znázorněny 

nalezené charakteristické projevy porušování zkušebních těles uhlí a uhelných geokompozitů 

[1]. Na obrázku č. 6a je znázorněn výsledek porušení zkušebního tělesa z čistého uhlí 

v oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku. Je zřejmé, že trhliny prostupují průběžně celým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 5 a) Schéma aparatury experimentu pro zhodnocení mechanismu porušení čelby tunelu   
b)  Metodický postup experimentu, c) Schéma vyztužení čelby kotvením, d) Vizualizace porušení 

zeminy pomocí grafického drátkového znázornění [6] 

zkušebním tělesem a v krátkém časovém úseku způsobují tak jeho nestabilitu. Tento charakter 

porušení přispívá významně v průběhu dalšího zatěžování k úplnému křehkému rozpadu 

zkušebních těles z čistého uhlí. Obrázek č. 6b znázorňuje uhelný geokompozit tvořený kusy 

uhelné hmoty proinjektované výrazně napěněnou polyuretanovou injektážní pryskyřici 

(objemová hmotnost zkušebního tělesa 989 kg.m-3). Je viditelné, že po tlakovém zatížení 

zkušebního tělesa do oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku dochází k křehkému porušení 

větších uhelných zrn soustavou četných drobných trhlin. Z obrázků je zřejmý pozitivní vliv 

sítě vytvrzené polyuretanové pryskyřice s vysokou deformační schopností (viz obr. č. 6), která 

zabraňuje šíření trhlin napříč zkušebním tělesem [1]. 

Se současným rozvojem průmyslových RTG CT dochází k výraznému zlepšování 

jejich rozlišovací schopnosti. Zkoušky uhelných geokompozitů byly prováděny na zařízení 
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s rozlišením cca 0,3 mm, V poslední době jsme měli možnost použít zařízení s rozlišením cca 

0,07mm, které umožňuje detailnější studium nejen struktury a stavby geokompozitních těles, 

ale například i sledování postupu vody v zkušebních tělesech geokompozitů při měření jejich 

propustnosti. Na obrázku č. 7 je znázorněna RTG CT vizualizace laboratorního      

 

 

 

 

 
 
 
 

Obrázek č. 6 Obrazy vybraných tří řezů před a po provedeném tlakovém zatěžování charakterizující 
porušení ve zkušebním tělese čistého uhlí (a) a uhelného geokompozitu (b) 

experimentu se zkušebními tělesy geokompozitů vytvořených na bázi nesoudržných zemin a 

chemických injektážních hmot. Jednalo se o proces nasákávání zkušebních těles vodou 

v závislosti na době jejich ponoření do kádinky s destilovanou vodou. Z provedené 

vizualizace je zřejmé, že pomocí RTG CT je možné analyzovat proces nasákávání popř. 

postupu vody testovanými vzorky geokompozitů. Vizualizace procesu nasákávání byla 

provedena za pomocí analýzy obrazu pomocí metody subtrakce hodnot „CT-value“ 

jednotlivých voxelů z obrazů dvou identických řezů před a po ponoření zkušebních těles do 

vodní lázně. Je zřejmé, že proces proudění vody do zkušebních těles geokompozitů není 

rovnoměrný a závisí na vlastní distribuci a stavu injektážní hmoty v zainjektované zemině.  

 

 

 

 
Obrázek č. 7 Zobrazení procesu nasákávání 
zkušebních těles geokompozitu vodou po 31, 48 
a 195 min. (bílá plocha představuje přítomnost 
vody ve zkušebních tělesech 
 

 

 

 

b) a) 
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Měření napětí horninového masivu in situ je jedna ze základních, důležitých úloh 

geomechaniky řešených v rámci různých geotechnických projektů od hlubinného hornictví až 

po výstavbu podzemních děl a prostor. U metody měření napětí horninového masivu metodou 

odlehčeného vrtného jádra je velmi důležitá integrita (spojitost) vrtného jádra v místě nalepení 

měřících tenzometrů. Pro kontrolu neporušenosti vrtného jádra v místě nalepení tenzometrů 

lze rovněž s výhodou použít RTG CT. Na obrázku č. 5 je znázorněn obraz řezu kuželovou 

tenzometrickou hlavicí v místě tenzometrických čidel. Na obrázku jsou viditelné slabé 

vyhojené diskontinuity probíhající ve směru foliace, které v případě průchodu nad 

tenzometrem mohou negativně ovlivnit měřené deformace a tedy i hodnoty měřených napětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 5 Obraz řezu kuželovou tenzometrickou hlavicí v místě tenzometrických čidel 

Závěr 

Z prezentovaných výsledků zřejmé, že průmyslová rentgenová počítačová tomografie je 

perspektivním prostředkem pro nedestruktivní studium stavebních a horninových materiálů, 

otvírá široké pole použití v různých oblastech geotechniky a pozemního i podzemního 

stavitelství při fyzikálním modelování apod. 

Poděkování 

Výzkum byl podporován grantovými projekty č. 105/07/1533 a 105/06/1768. 
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ZVÝŠENÍ KLENBOVÉHO ÚČINKU PŘEHRÁŽKY HLINKY INJEKTÁŽÍ 

DILATAČNÍCH SPAR 
Abstract 

The vault effect increase of a gravity dam achieved by method of the chemical grouting. Proposal 
of the grouting system, grouting works realization, effects and difficulties of this solution.  

Popis konstrukce hráze 
Toto pozoruhodné vodohospodářské dílko se nachází v příměstské rekreační oblasti města Týn 
nad Vltavou na Hlineckém potoku. Přehrážka byla vybudována pro zadržování kulminačních 
povodňových přítoků a jejím účelem je ochrana území pod profilem. 

Konstrukčně je přehrážka navržena jako betonová, 
lichoběžníkového průřezu se šikmým vzdušným 
lícem. V patě je tloušťka konstrukce 6,6 m a pochůzí 
koruna je široká 2,0 m. Přehrážka je v koruně dlouhá 
75 m a největší vzdálenost koruny od terénu měří 12 
m. Staticky se jedná o přehrážku tížnou s klenbovým 
účinkem. 

 
Popis řešeného problému 
U klenbových hrází se dilatační spáry provádějí ze stejného důvodu jako u přehrad tížních, tedy 
aby nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin. V hrázi s klenbovým účinkem však spáry mají 
především statickou funkci, neboť přenášejí vodorovné síly – tlaky. Proto musí jednotlivé bloky 
hráze k sobě těsně přiléhat, aby konstrukce mohla spolehlivě staticky působit. Zároveň musí být 
spáry také vodotěsné. Pro zajištění těchto požadavků se provádí vyplnění spár injektáží.  
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V minulosti se pro injektáž jako jediný materiál používala cementová směs. Zkušenosti 
s injektážemi klenbové hráze Vrchlice ukázaly na některá úskalí injektáže cementovou suspenzí 
pomocí předem vybudovaných kanálků. Řada těchto kanálků byla poškozena – zabetonována při 
betonáži jednotlivých bloků hráze. Při vlastní injektáži cementem bylo nutno postupovat velmi 
obezřetně, vzhledem ke vzniku hydrostatického tlaku, působícího na stěny dilatační spáry. 
V současnosti je možno využít různé materiály z oblasti stavební chemie a aplikovat injekční 
médium pomocí injekčních hadic. Pro tento konkrétní případ, po konzultaci s firmou Minova 
Bohemia (tehdy ještě Carbotech Bohemia), byly navrženy polyuretanové pryskyřice, které mají 
vhodnější vlastnosti pro injektáž dynamicky namáhaných spar. Především je to jejich vysoká 
pevnost v tlaku, pružno-plastické chování a velmi dobrá přilnavost k betonu. Zainjektované spáry 
jsou samozřejmě vodotěsné.  
 
Přípravné práce - osazování hadiček 
Těleso hráze bylo po délce rozděleno třemi dilatačními spárami do čtyř bloků. Každá tato spára 
byla po výšce rozdělena na čtyři etáže. Návrh rozmístění hadic celého injekčního systému je 
patrný z obrázku.  

Po obvodu každé etáže procházel ve vzdálenosti 0,5 m od líce konstrukce okruh pro nízkotlakou 
injektáž. Ten měl za cíl zamezit vytékání injekční pryskyřice z pracovní spáry na vzdušném líci a 
zároveň chránit návodní bitumenové těsnění Mastix proti poškození při injektáži vyšším tlakem. 
Toto opatření jsme provedli, i když výrobce garantuje odolnost proti maximálnímu tlaku 100 bar. 
Dále byly v každé etáži instalovány dva hlavní injekční okruhy – vnější primární a napříč vnitřní 
sekundární. V obou horních rozích každé etáže jsme instalovali odvzdušňovací hadičky, které 
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byly stejně jako hadičky injektážní vyvedeny na vzdušný líc. Připojeny byly do plastových 
koncovek, uchycených na bednění. 

Ty po odbednění a následném osazení kovových 
injekčních koncovek – kuličkových ventilků, 
umožňují provedení injektáže. Osazování hadiček 
bylo komplikováno postupně prováděnou betonáží po 
výšce 1 m. Při každém tomto kroku jsme museli 
osadit část sekce. Hadičky jsme osazovali před 
betonáží lichých bloků na bednění a v případě 
betonáže sudých bloků přímo na beton již hotového 
bloku. Před betonáží byly všechny hadičky oblepeny lepící páskou, aby se pokud možno 
eliminovalo „obtečení“ hadiček cementovým mlékem při betonáži bloků. To by v budoucnu 
komplikovalo pronikání injekčního média do injektované spáry. Pro injekční systém byly použity 

hadičky o vnitřním průměru 5 mm. Jako 
odvzdušňovací a odvodňovací hadičky 
byly použity PVC hadičky o vnitřním 
průměru 5 mm. 
 
Injektáž 
Další etapou byla vlastní injektáž, která 
probíhala v březnu až dubnu 2000, 
tedy v době největšího rozevření 
pracovních spár. To činilo v době 
injektáže 1 až 3 mm. Injektáž probíhala 
ze vzdušného líce přes již zmíněné 

koncovky, které jsme po odbednění obnažili, pročistili a zkompletovali. Průchodnost každého 
okruhu jsme před začátkem injektáže ověřovali profouknutím stlačeným vzduchem.  
Pro injektáž byla ve všech případech použita dvousložková polyuretanová směs typu 
BEVEDAN® - BEVEDOL®  WF. Spotřeba polyuretanové směsi odpovídala našim 
předpokladům. Při výpočtech spotřeb jsme vycházeli z šířky spár a vzhledem k nízkým teplotám 
i předpokládanému nízkému napěnění směsi, které konečnou spotřebu snižovalo. Napěnění jsme 
uvažovali pouze dvojnásobné. Stanovené spotřeby jsme využili ke kontrole dostatečného 
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zaplnění injektovaných dilatačních spár. Uvažovali jsme spotřebu 2-3 l napěněné směsi na m2 
plochy spáry. Skutečná spotřeba směsi byla nakonec 3,3 l / m2. Tento nárůst lze zdůvodnit 
především nižším napěněním a také určitým procentem ztrát při provádění injektáží. Nicméně 
skutečná spotřeba svědčí o dostatečném zaplnění, zmonolitnění a utěsnění dilatačních spar hráze. 
 

Závěr 
Lze konstatovat, že použití injektáže polyuretanovou směsí pro tento účel je nejen technicky 
možné a proveditelné, ale i ekonomicky výhodné. Přitom odpadá nebezpečí plošných účinků 
injekčních tlaků při injektáži cementovou směsí. Překročením injekčního tlaku při cementové 
injektáži totiž může dojít k nekontrolovatelnému rozevírání dilatačních spár a deformaci bloků 
pootočením. 
Pro injektáž PUR pryskyřicí by ale bývalo vhodnější použít injekční hadice s větším vnitřním 
průměrem, protože v některých případech se nám nepodařilo injekční médium protlačit celým 
okruhem sekce a pro doinjektování jsme museli použít odvodňovací a odvzdušňovací hadičky. 
Dnes se již tento průměr injekčních hadic používá spíše pro injektáž gely s nižší viskozitou. 

 
Při povodních v roce 2002 prošla hráz extrémní zatěžkávací zkouškou. Po následné prohlídce 
nebyly zjištěny žádné závady. 
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STANOVENÍ SEDÁNÍ POVRCHU PO ODVODNĚNÍ PODLOŽÍ 

PODPOVRCHOVÝM PODZEMNÍM DÍLEM 
 

Abstract 

A shallow opening construction affects the ground round an opening. The ground subsidence 

goes along with construction caused due to the lots of phenomena. If a shallow opening is 

localized in the water bearing ground then the ground water level alteration is one of the most 

significant. The ground subsidence is drawn in by the effective pressure turnover that 

affiliates with a ground water level alteration. Generaly the ground water level falls and the 

effective pressure amounts. The ground is surcharged with a value of the added effective 

pressure and strained consequently. The analysis exhibits a subsidence calculation that props 

upon the added effective pressure. 

Úvod 

Výstavba podpovrchových děl (kolektorů, inženýrských sítí), prováděných hornickým 

způsobem, popřípadě bezvýkopovými technologiemi, ve zvodnělých horninách pokryvu, 

eventuálně pod hladinou podzemních vod, vždy dočasně, a nebo trvale ovlivní režim 

podzemních vod. Tato změna režimu podzemních  je standardní jev, který determinuje 

následné chování horninového prostředí. Jeho nejobvyklejším projevem je sedání nadloží a 

povrchu terénu v široké oblasti za, nad i v předpolí podpovrchového díla. Míra a dosah změn 

souvisejí s řadou činitelů jak objektivních, například se stavbou pokryvu; vlastnostmi hornin 

pokryvu; propustností hornin pokryvu, tak subjektivních, obecně podmíněných zvolenou 

technologií provádění podpovrchového díla.  

Fyzikální příčinou sedání je přitížení horninového prostředí přírůstkem hodnot efektivních 

napětí, které jsou dány poklesem hodnot neutrálních napětí (pokles hladiny podzemních vod). 

S touto podmiňující  příčinou sedání souvisí další jevy, například objemové změny materiálu. 

Nakypřené materiály se mohou po  odvodnění a přitížení (přírůstkem efektivních napětí) dále 

gravitačně zhutnit. Plastické vodou saturované zeminy, následkem vyrovnávání - poklesu 
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neutrálních napětí a nárůstu efektivních napětí konsolidují, přičemž úbytek vody v pórech 

způsobuje jejich dlouhodobou objemovou změnu. 

Posouzení dopadů  snížení hladiny podzemní vody při ražení na povrchové objekty musí 

vycházet z poznání - prognózy vývoje řady parametrů, které kvalitativně a kvantitativně 

popisují oblast zasaženou snížením hladiny podzemní vody. Jde se o následující 

charakteristiky: dosah změny hladiny podzemních vod; tvar depresní křivky hladiny 

podzemních vod; charakteristiky poklesové kotliny - vertikální deformace (sedání) a náklon 

jak na povrchu terénu, tak na libovolném horizontu pod povrchem terénu  

Dosah změny hladiny podzemních vod 

Dosah oblasti se změněnou hladinou podzemních vod (Rs) můžeme zjistit ze Sichardtova 

vztahu ( khHRs ⋅−⋅= )(3000 0 ), aplikovaného v hydrogeologii. Podzemní dílo můžeme 

zjednodušeně považovat za studnu, neboť analogicky jako studna, za určitých okolností může 

stahovat a odvádět podzemní vodu z horninového prostředí (obr. 1). Hodnota dosahu oblasti 

změny hladiny podzemních (Rs), jak plyne ze vztahu Sichardtova závisí na součiniteli filtrace 

prostředí (k) a na parametrech, které určují okolnosti odvodnění prostředí – výškách hladiny 

podzemní vody, výšce původní hladiny podzemní vody (H) a  výšce ustálené hladiny 

podzemní vody v místě stěny studny – díla (h0), respektive na jejich rozdílu (H-h0.) tj. 

hodnotě maximálního poklesu hladiny pozemní vody. Hodnotu velikosti dosahu oblasti 

změny hladiny podzemních (Rs) lze rovněž stanovit pomocí dalších analytických vztahů, nebo 

výpočtem na  numerickém modelu. 

obr. 1 

h H
 

U
 

h 0
 

2r0 

Rs R 

nestlačitelné podloží 

hladina podzemní vody 

 

depresní křivka 
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Depresní křivka hladiny podzemních vod 

Funkce vyjadřující tvar depresní křivky hladiny podzemních vod je odvozena z Dupuitova 

vztahu, upraveného Chézym. 
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kde : Q – přítok vody do studny; U – hloubka horizontu pod dnem studny, ze které lze 

očekávat přítok [m] ( )03 hHUH −⋅≈+ . Ostatní symboly plynou z obrázku č.1. Tento vztah 

řeší situaci přítoku vody do tzv. hydraulicky nedokonalé studny, kdy voda do studny přitéká 

dnem z podloží studny. Situace  hydraulicky nedokonalé studny lépe vystihuje podmínky 

podzemních děl. Především ve fázi jejich výstavby voda do díla přitéká jak z boků, tak a 

čelbou a počvou. Podzemní dílo bývá jen výjimečně umístěno na nepropustném prostředí, 

které vylučuje přítok vody z podloží. 

Hodnota výšky depresní křivky (h) je stanovena z kvadratické rovnice (2), která je odvozena 

z výrazu (1). Pro známé hodnoty přítoku (Q) a vzdálenost od boků díla (R) lze z této 

kvadratické rovnice vypočítat hodnotu neznámé výšky křivky depresní hladiny (h). 
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Z uvedeného rozboru plyne, že tvar depresní křivky závisí na  součiniteli filtrace (k) a 

hodnotách hladin podzemní vody (H) a (h0), respektive na jejich rozdílu (H-h0.), tj. na 

maximálním poklesu hladiny, za předpokladu, že výpočet dosahu změny hladiny podzemních 

vod (Rs) je proveden dle Sichardta. Příloha č.1 uvádí výsledky parametrických výpočtů 

průběhů depresních křivek – poklesů hladiny podzemní vody pro očekávané hodnoty 

součinitele filtrace (k) a velikosti maximálních poklesů hladiny podzemní vody (H-h0). 

Princip metody výpočtu sedání 

Metoda výpočtu poklesové kotliny, která se vytvoří v důsledku změn tvaru hladiny podzemní 

vody, je založena na předpokladu, že horninové prostředí je dodatečně přitíženo ve 

vertikálním směru spojitým zatížením – přírůstkem efektivních napětí (∆σ′), jehož hodnoty 

jsou závislé na hodnotě poklesu výšky vodní hladiny (obr. 2). Ta část horninového prostředí, 

která je zatížená přírůstkem efektivních napětí, se bude následkem přírůstku zatížení 

přetvářet. Velikost tohoto přetvoření lze jednoduše vypočíst z Hookeova zákona. Tímto 
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postupem lze objektivně stanovit velikosti sedání na úrovni původní hladiny podzemní vody a 

také na všech horizontech, které leží pod ní. V případě, že sledovaný horizont leží nad 

původní hladinou podzemních vod, jako například povrch terénu, tato metoda již není 

objektivní. Přetváření na horizontech nezvodnělého prostředí nad původní hladinou podzemní 

je ovlivněno dalšími fyzikálními jevy. Za předpokladu malé mocnosti horizontu mezi 

povrchem terénu a původní hladinou podzemní vody, však lze s jistým zjednodušením 

předpokládat, že poklesová kotlina nad horizontu nad původní hladinou podzemních vod i na 

povrchu terénu bude přibližně shodná poklesovou kotlinou na úrovni původní hladiny 

podzemních vod. 

Výpočet sedání 

Výpočet hodnot sedání vychází z předpokladů, že prostředí se bude deformovat pouze ve 

směru působícího přitížení (přírůstku efektivních napětí); hodnota přírůstku napětí nedosáhne 

velikosti, která by vedla k překročení smykové pevnosti hornin pokryvu; přetváření hornin 

pokryvu bude probíhat v rozsahu pružných deformací (platnost Hookeova zákona); znalost 

přetvárných parametrů hornin pokryvu (deformačního modulu Edef, nebo součinitele 

stlačitelnosti Cc a počáteční hodnoty čísla pórovitost e0). Výpočet hodnoty sedání můžeme 

provést dvěma různými způsoby. První způsob počítá hodnoty deformací prostředí na základě 

deformačního modulu Edef, druhý způsob pak na základě součinitele stlačitelnosti Cc a 

počáteční hodnoty čísla pórovitost e0. Rozdíl mezi oběma metodami je ve fyzikálním 

významu přetvárných parametrů Edef a Cc. . Deformační modul Edef, je odvozen na základě 

deformace ve směru působícího zatížení, zatímco součinitel stlačitelnosti Cc je odvozen na 

základě objemové deformace. Vztahy pro výpočet poklesu – sedání: 

na základě deformačního modulu Edef; 

deformační úsek, na kterém je ∆σ′ = const. 

def
Edef E

lS σ ′∆⋅
=    (3) 

deformační úsek, na kterém je ∆σ′  je lineární 

def
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kde:l – délka deformovaného úseku; σ′0 - počáteční hodnota efektivního napětí 

Prezentované vztahy (3), (4) a (5) lze užít pro výpočet hodnoty vertikální deformace  - 

poklesu, pouze pro horizonty, které jsou lokalizovány v oblasti vymezené horizontem 

původní úrovně hladiny podzemní vody a horizontem nestlačitelného podloží. Pokles je dán 

deformacemi na úseku od nestlačitelného podloží až k příslušnému horizontu. Leží-li 

sledovaný bod pod ustálenou hladinou depresní křivky, pak je hodnota přírůstku efektivních 

napětí v po celém úseku konstantní (obr. 2 bod A). Jestliže sledovaný bod se nachází nad 

ustálenou hladinou depresní křivky (obr. 2 bod B), pak celkový pokles je dán součtem dvou 

dílčích deformací, a to úseku  nad ustálenou hladinou depresní křivky, na kterém hodnota 

přírůstku efektivních napětí postupně narůstá, a úseku pod ustálenou hladinou depresní 

křivky, na kterém je hodnota přírůstku efektivních napětí konstantní. 

 

 
obr. 2 

 

Grafy v příloze 2 a) a b) uvádí průběh hodnot přírůstku efektivního napětí (∆σ′) pro situaci 

charakterizovanou následujícími vstupními parametry: 1/2 šířky díla - r0= 0,75 m; maximální 

pokles - (H-h0)=1 m; H=1,5m; h0=0,5m; součinitel filtrace - k=0.00001 m/s. První graf 

(příloha 2 a)) reprezentuje horizonty, které leží v pásmu mezi původní hladinou podzemních 

vod a úrovní maximálního poklesu hladiny podzemních vod (horizont ½ (H-h0) pod původní 

hladinou).V tomto případě lze na grafu průběhu přírůstku efektivních napětí rozlišit dva 

úseky. Na úseku od boku díla až k depresní křivce je hodnota přírůstku konstantní, v další 
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části je hodnota přírůstku totožná s hodnotami přírůstků efektivních napětí na depresní křivce. 

Analogický průběh budou mít všechny horizonty, které leží v pásmu mezi původní hladinou 

podzemní vody a horizontem maximálního poklesu. 

Druhý graf (příloha 2 b)) reprezentuje horizonty, které leží v pásmu vymezeném úrovní 

maximálního poklesu hladiny podzemních vod (H-h0) a nestlačitelným podložím. Přírůstek 

hodnot efektivních napětí pro všechny horizonty je stejný a je roven hodnotám efektivních 

napětí na depresní křivce. 

Příloha č.3 uvádí grafy průběhu deformací – velikostí sedání. Délka deformačního úseku je 

jednotná, pro obě situace. Nestlačitelné podloží je ztotožněno s horizontem pod dnem studny 

díla, z kterého lze očekávat přítok vody do studny (H+U=3.(H-h0), U=1,5m). Poklesy jsou 

počítány s užitím vztahů (3) a (4), deformační modul prostředí byl zvolen v hodnotě 

Edef=1MPa. Výpočet sedání je proveden pro hodnoty přírůstků efektivních napětí, stanovené 

v předchozí části.  

V případě výpočtu průběhu poklesů pouze na základě změny tvaru hladiny podzemní vody, 

kdy depresní křivka je vyjádřená logaritmickou funkcí plyne, že poklesová křivka odvozená 

na tomto předpokladu nemůže mít  inflexní bod, který je charakteristický pro většinu 

poklesových křivek. 

Vytvoření poklesové křivky, charakterizované průběhem s inflexním bodem, je podmíněno 

mnoha dalšími činiteli, které se spolupodílí na jejím vývoji. Tito činitelé nejsou do tohoto 

řešení zahrnuti. Z provedeného výkladu plyne, že změna hladiny podzemní vody sama osobě 

nemůže být fyzikální příčinnou charakteristického vývoje poklesové křivky s inflexním 

bodem. 

Výpočet náklonu 

Výpočet náklonu je proveden na základě výsledků průběhů poklesů numerickým postupem. 

Hodnota náklonu (tg α) v daném bodě (i) je vypočítaná z hodnot poklesů v sousedních 

bodech. 

i

ii
i

sstg
∆
−

= +− 11α  

Příloha č.4 uvádí grafy průběhů hodnoty náklonu, které byly vypočteny na základě 

předchozích hodnot sedání. Hodnoty náklonu, jak vyplývá z výše prezentovaných výsledů – 

grafů průběhu náklonu, závisí na hloubce horizontu pod původní hladinou podzemní vody. 

Nejvyšších hodnot náklonů je dosaženo na úrovni původní hladiny, s postupem na nižší 

horizonty hodnoty náklonů klesají. Toto snižování hodnot náklonů vyplývá z vývoje hodnot 
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poklesů, které rovněž klesají s hloubkou horizontu, tj. se zkracováním délky deformovaného 

úseku. Průběh hodnot náklonů je podmíněn polohou sledovaného horizontu. Z grafu 

reprezentujícího horizonty, ležící mezi původní úrovní hladiny podzemních vod a horizontem 

maximálního poklesu podzemní vody (příloha č. 4a)) vyplývá, že v těchto případech křivka 

náklonu není spojitá v celém rozsahu. Existuje na ní bod, který křivku dělí na dvě části. Jeho 

poloha geometricky odpovídá průsečíku  horizontu s ustálenou depresní křivkou hladiny 

podzemní vody. Křivka náklonů je v tomto bodě nespojitá a existují zde dvě hodnoty náklonu. 

Tato skutečnost vyplývá z odlišného vývoje přírůstků efektivních napětí (obr. 2). 

Závěr 

Výsledky stanovení poklesů a náklonů prostředí, dokumentované v přílohách lze zobecnit a 

závěry aplikovat na analogické situace. Rozsah poklesové oblasti je dán depresní poklesovou 

křivkou. Hodnoty poklesů a náklonů závisí na modulu deformace, maximálním poklesu 

hladiny podzemních vod a délce deformačních úseků. Tyto parametry ovlivňují jejich 

absolutní hodnotu. Dále hodnotách přírůstků efektivních napětí, které jsou určeny hloubkou 

sledovaného horizontu, polohou sledovaného bodu a průběhem depresní hladiny podzemní 

vody. Poloha horizontu a bodu ovlivňují tvar křivek průběhů poklesů a náklonů. Významné 

jsou zejména horizonty, které leží v pásmu mezi původní hladinou podzemní vody a hladinou 

jejího maximálního poklesu. Objekty založené v tomto pásmu budou ve zvýšené míře 

vystaveny negativním deformačním účinkům 
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Grafy průběhu depresních křivek - hodnoty poklesu hladiny podzemní vody v prostředí 

obklopujícím podzemní dílo 

 

Příloha č. 1 

Grafy průběhů přírůstků efektivních napětí (∆σ′) 
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Příloha č. 2 
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Grafy průběhů sedání 
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Příloha č 3 

Grafy průběhů náklonů 
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Příloha č. 4 
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SLEDOVÁNÍ HLUBINNÉHO ZHUTŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÉ 

NAKYPŘENÉ ZEMINY NUMERICKÝM MODELEM 

Abstract 

A deep replacement compaction changes the quality of loose cohesionless ground. In the 

course of the deep replacement compaction the ground turns to new one. The replacement 

compaction gives rise to an artificial structure of vertical cylindrical shape set up from treated 

ground and supplied material. The non continuous mathematical model PFC2D approaches the 

loose cohesionless ground and the compaction tube in theirs physical nature much better than 

other models do. It embraces the underlying operations that are the penetration of compaction 

tube and the soil replacement. The attention is paid to the all quality changes of  a ground, to a 

spreading of the supplied material and to the development of the artificial structure in a 

vertical section tracking the longitudinal axis of a compaction tube. 

Úvod 

Úprava nakypřených štěrkopískových zemin metodou vibračního hutnění s doplňováním 

štěrkového materiálu, podávaným vibrátorem je v současnosti široce uplatňována pro svou 

snadnost provedení a značnou účinnost (obr.1). Kromě 

toho, že je zemina zhutňována, dochází k jejím dalším 

proměnám, např. k lokálním změnám v jejím zrnitostním 

složení. Také stavba profilu pokryvu, zpravidla tvořená 

sub horizontálně uloženými sedimenty, se mění, a je 

doplněna o umělé vertikální struktury válcovitých tvarů, 

procházejících napříč horizontálními vrstvami. Ty dávají 

stavbě pokryvu novou kvalitu, jejíž skutečné rysy dosud 

nejsou dostatečně poznány, tím spíše kvantifikovány. 

Standardně uznávaným výsledkem tohoto procesu úpravy 

je zpravidla nárůst hodnot deformačních parametrů a 

zvýšení hranice hodnoty vrcholové smykové pevnosti. Zjednodušeně se však předpokládá, že 

obr.1 
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změny zasáhnou rovnoměrně celou oblast, ačkoliv z charakteru metody úpravy jasně vyplývá, 

že prostředí po této úpravě nebude tvořit homogenní strukturu. Po úpravě se v původním 

prostředí vytvoří nová struktura, tvořená třemi novými materiálovými typy, prostorově 

lokalizovanými, které se budou navzájem lišit druhem materiálové úpravy. V prostoru 

hutnících sondy a částečně v jejím nejbližším okolí, původní zemina bude nahrazena 

podávaným materiálem, který bude bezprostředně hutněn patou hutnící sondy. Dále bude 

následovat zóna, charakterizovaná pronikáním podávaného materiálu do původní zeminy. 

Třetí zónou bude tvořit zhutněná původní zemina. V druhé a třetí zóně materiál bude nejdříve 

zhutňován přírůstkem objemu tělesa pronikající hutnící sondy a následně růstem objemu 

hutněného podávaného materiálu. Nově vzniklá vertikální struktura bude mít formu quasi 

symetrického válcovitého tělesa. Článek podává informaci o modelování procesu hlubinného 

hutnění prostředí metodou vibračního hutnění s doplňováním materiálu, které je založeno na 

matematickém modelu diskontinuitního prostředí – program PFC2d. 

Výpočetní model 

Použitý program umožňuje zachytit fyzikální podstatu jak všech subjektů účastnících se 

procesu hutnění: zhutňované prostředí; podávaný materiál; těleso hutnící sondy, tak i 

vzájemných vazeb existujících mezi těmito subjekty. Parametry subjektů i vazeb jsou exaktně 

kvantifikovány, mohou být na počátku řešení voleny a během všech fází procesu hlubinného 

hutnění podle požadavků, eventuálně vývoje stavu zhutňování, modifikovány. 

Základní parametry technologie zhutňování, které lze modelem postihnout jsou průměr, délka 

a tvar paty hutnící sondy. Dále parametry, určující činnost hutnící sondy, jako rychlost 

pohybu a hloubka spuštění hutnící sondy. Při zpětném chodu hutnící sondy a vypouštění 

materiálu patou sondy to jsou výška zdvihu a následné spuštění hutnící sondy za účelem 

zhutnění dosypaného materiálu a velikost zrn dosypávaného materiálu. 

Prostředí je charakterizováno standardními parametry, zrnitostí, pórovitostí, hodnotou tření 

mezi zrny a geostatickou napjatostí. 

Výsledkem řešení je vývoj charakteristik prostředí během a na konci procesu zhutňování, a 

dále nově vytvořená vertikální struktura v prostředí, kterou je tvarově i kvalitativně  

kvantifikována. 

Model hlubinného zhutňování prostředí je  tvořen dvěma etapami. První je etapa spouštění 

vibrační sondy  do prostředí (obr.2). Během této etapy je materiál prostředí zatlačován patou 

vibrační sondy do podloží a objemem tělesa vibrační sondy zatlačován radiálním směrem do 

stran. 
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Druhá etapa je komplexnější, a je složena ze soustavy cyklicky se opakujících dílčích kroků. 

V jejím průběhu je vibrační sonda postupně z prostředí vytahována a prostor vytvořený pod 

patou hutnící sondy je vyplněn - zasypán plnícím materiálem (obr. 3). Na počátku každého 

kroku je hutnící sonda tažena směrem vzhůru a z paty sondy je vypouštěn plnící materiál. Po 

ukončení dílčího zdvihu následuje opětovné spouštění sondy, při kterém je podaný materiál 

hutněn. 

Výsledky 

Použitý matematický model procesu hlubinného hutnění nereprezentuje skutečné prostředí 

(zrnitostní složení), ale pouze zachovává jeho základní charakteristické rysy (zrnitostní 

strukturu materiálu, pórovitost, tření mezi zrny). Proces spouštění vibračního tělesa a 

podávání materiálu jsou modelovány postupem, jehož okrajové podmínky jsou v souladu se 

skutečnou situací. V tomto případě se jedná o analogický model, který zachovává fyzikální 

charakter  stavby a chování prostředí i okolnosti technologie hlubinného hutnění. 

Výsledky řešení průběžně zaznamenávají vývoj procesu zhutňování prostředí v diskrétních 

oblastech. Sledování a efektivita zhutňování spočívá ve vyhodnocení pórovitosti a řady 

dalších významných parametrů prostředí, které mají zásadní vliv na smykovou pevnost a 

deformační chování prostředí. Patří k nim například, hodnoty kontaktních sil mezi elementy; 

průměrný počet kontaktů elementu se sousedními elementy; hodnoty hlavních napětí 

v prostředí. 

Významným výsledkem řešení, který přispívá k dokonalejšímu poznání procesu zhutňování 

prostředí, je zachycení vzniku oblastí, charakterizovaných materiálovou transformací a jejich 

další průběh vývoje, podmíněný technologickými parametry hutnění. 

Výsledky řešení dávají možnost poznat způsoby chování prostředí během procesu hutnění. 

Absolutní interpretace výsledků však z těchto modelů není možná, neboť řešení je provedeno 

pro specifické podmínky - 2D modelu a diskový typ elementů, které ovlivňují vypočtené 

absolutní hodnoty pórovitosti prostředí. Jinou hodnotu pórovitosti dostaneme pro kulový typ 

elementů, a jiná bude hodnota pórovitosti počítaná pro 3D podmínky. Pokud bychom se chtěli 

ztotožnit se skutečnými podmínkami, je třeba pracovat s 3D modelem. 

Závěr 

Proces vývoje hutnění štěrkových zemin metodou vibračního hutnění s podáváním materiálu 

vibrační sondou lze sledovat pomocí matematického modelování. 
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Pro tento účel je vhodný PFC model, pracující s diskontinuitním prostředím, který dokonaleji 

než modely kontinuitní, vystihuje fyzikální charakter prostředí a okrajové podmínky plynoucí 

z technologie hlubinného hutnění s doplňováním materiálu. 

Výsledkem řešení je zachycení vzniku oblastí, charakterizovaných určitým typem materiálové 

transformace, jejich prostorová lokalizace a průběžný záznam jejich vývoje v průběhu 

procesu hutnění. 
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obr. 2 Záznam spouštění hutnící sondy. 

 

 
obr. 3 Záznam zaplňování prostředí podávaným materiálem 
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SOFTWARE PRO POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI MIKROPILOT TITAN 
SOFTWARE FOR EVALUATION OF TITAN MICROPILES LOAD-BEARING 

CAPACITY 

 

Abstract 

The article brings out essentials of algorithms that set a bearing capacity of the friction piles 
and the foot fixed TITAN’s micropiles regarding the buckling effect on their performance. 
There was developed an Excel’s software to determine the bearing capacity for individual 
ground circumstances. 
 

 

1. ÚVOD 

 Použití  tyčových mikropilot TITAN firmy Ischebeck se v minulých letech výrazně 

rozšířilo v geotechnické praxi jak pro přenos tlakových i tahových sil při jejich aplikaci 

v oblasti zakládání staveb, rekonstrukcích základů, tak i při sanacích svahů a zajišťování 

stavebních jam. Technologie jejich instalace, založená na současném provádění střednětlaké 

injektáže při vrtání s použitím cementové suspenze jako výplachu, zajišťuje vytvoření 

zpevněné oblasti v okolí ocelové tyče ve velikosti cca 1-2 průměry vrtné korunky. Tento 

zpevněný sloupec zeminy se podílí na přenosu zatížení pomocí aktivace plášťového tření. 

Není předpokládáno, že přenos části zatížení je realizován patou takto vytvořené mikropiloty.  

Schéma zhotovené mikropiloty je uvedeno na obr. č. 1 a 2.  

 Pro stanovení únosnosti je dosud používána metoda firmy Ischebeck, odpovídající 

svým postupem dřívější normě ČSN 73 1002, využívající tabulkové hodnoty plášťového tření 

mikropiloty. V tomto algoritmu, jak už bylo uvedeno, není zohledněna únosnost paty 

(prakticky zanedbatelná – ve prospěch bezpečnosti) a není zohledněn vliv případného 

vzpěrného působení mikropiloty. V materiálu (Lahuta, Aldorf, 2002) bylo prokázáno, že pro 

tento případ vliv přídatných ohybových momentů vznikajících vzpěrným chováním 

„plovoucí“ tyče je nízký a pro ovlivnění a snížení únosnosti nečiní více než cca 5 %. 

mailto:josef.aldorf@vsb.cz
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obr. č. 1 
 

 

2. STATICKÉ CHOVÁNÍ TLAČENÝCH MIKROPILOT TITAN 

 Z hlediska statického působení a potřebného přístupu k navržení a posouzení 

únosnosti tlakově namáhané tyčové mikropiloty je nutno rozdělit mikropiloty do dvou skupin: 

→ mikropiloty plovoucí, u nichž vliv opření paty je minimální a jejichž svislé sedání 

neomezuje aktivaci plášťového tření (pata v měkkých jílech, kyprých píscích apod.); 

→ mikropiloty vetknuté nebo opřené, u nichž pata mikropiloty je opřena (vetknuta) do 

relativně nestlačitelného deformačně tuhého podloží (vetknutí nebo opření do skalního 

podkladu , únosných poloskalních hornin apod.). Statické chování tohoto typu mikropilot 

je nutno uvažovat s významným vlivem vzpěru a při stanovení únosnosti je tento efekt 

nutno zohlednit ve výpočtu. 
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3. ÚNOSNOST PLOVOUCÍCH MIKROPILOT 

 Základní algoritmus stanovení únosnosti tohoto typu mikropilot (není rozdíl mezi 

tlakově a tahově namáhanými) uvádí firma Ischebeck ve svých firemních materiálech. 

Základními faktory vstupujícími do výpočtu je: 

- velikost plášťového tření na plášti mikropiloty, uvažovaná podle DIN 1054-100, případně 

aplikací hodnoty plášťového tření dle ČSN 73 1002, nebo využitím hodnot penetračního 

odporu podle SPT (standard penetration test); 

- průměr proinjektované oblasti v okolí tyče dosahující velikosti 1-2 násobku průměru vrtné 

korunky v závislosti na provrtávaném horninovém materiálu, při použití injekčního tlaku 

výplachu cca 10-20 MPa; 

- součinitel spolehlivosti pro tabulkově stanovenou hodnotu plášťového tření, kde firma 

Ischebeck doporučuje hodnotu γm = 2 dle DIN 4128 – délka mikropiloty v jednotlivých 

typech hornin.  

Algoritmus výpočtu je definován vztahy: 

 

 

 

Nw– výpočtová únosnost mikropiloty  

 

 

 

Nk– výpočtová únosnost na mezi kluzu 

 

d - průměr korunky vrtací tyče 

L - navržená délka mikropiloty 

qski  - plášťové tření v i-té vrstvě 

fy - mez kluzu oceli 

Nd - výpočtové zatížení mikropiloty 

γm - součinitel spolehlivosti 

γp - součinitel podmínek působení 

 

 Pro aplikaci vlivu minimálního vzpěrného chování plovoucích mikropilot autoři 

doporučují dále aplikovat součinitel spolehlivosti účelu ve velikosti γp = 0,8-0,95, 
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průhyb tyče (v závislosti na modulu přetvárnosti prostředí) (obr. č. 2), případně i vliv náhodné 

excentricity zatěžující síly. 

 

              
               obr. č. 2                                                              obr. č. 3 

 

 

4. ÚNOSNOST VETKNUTÝCH NEBO OPŘENÝCH MIKROPILOT TITAN 

 Jak už bylo uvedeno, pro chování tohoto typu mikropilot je typický projev vzpěru, 

projevující se vytvářením několika vlnovitých deformací v závislosti na velikosti délky tyče, 

tuhosti jejího průřezu a velikosti pružného pasivního odporu horniny. Toto chování odpovídá 

teoretickým řešením Engessera (1884), Timošenka (1970) a dalších, řešících vzpěrnou 

únosnost tyče minimalizací počtu půlvln vznikajících při vzpěru. Na tyto práce navázala řada 

autorů a v kritickém souhrnu jsou uvedeny v práci Wimmera, Ettingera (2004).  

 V tomto algoritmu velmi výrazně únosnost ovlivňuje aktivované pasivní horizontální 

napětí, jehož působení lze znázornit na obr. č. 3 pro kloubové chování prutu v rámci 

vznikající půlvlny (předpoklad dosažení plastické únosnosti kloubu).  

 Na základě prací Herzoga (1995) byla stanovena hodnota plastického horizontálního 

posunu ve vrcholu půlvlny a velikost odporujícího momentu, vyvolaného působením 

pasivního pružného odporu horniny. Únosnost tyče je pak posuzována podle velikosti tzv. 

redukovaného ohybového momentu na mezi plastického únosnosti průřezu podle Petersena 

(1982).  



 158 

 Velikost využitelného zatížení mikropiloty je pak dána rovností tohoto redukovaného 

plastického momentu a maximálního momentu vznikajícího při ohybu tyče. Algoritmus 

kromě toho ještě využívá tzv. náhodné excentricity zatěžující síly dané nedokonalostí 

technologie instalace kotvy. Použité vztahy pro stanovení využitelné únosnosti jsou souhrnně 

uvedeny na obr. č. 5. 
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lk  - vzpěrná délka 

w0  - náhodná výstřednost zatížení 

δpl  - příčné přetvoření na mezi kluzu 

max qf  - pasivní napět (reakce horniny)í na mezi protažení tyčí 

μ  - součinitel mobilizace tření 

MB  - dodatkový ohybový moment 

 

 

5. SOFTWARE PRO STANOVENÍ ÚNOSNOSTI MIKROPILOT TITAN 

 Na základě popsaných vztahů a postupů výpočtu zatěžovací síly mikropiloty byly 

v prostředí Excel realizovány výpočtové postupy, jejichž souhrnné provedení a výstupy jsou 

uvedeny na obr. č. 4 a 5.  

 Pro plovoucí mikropilotu je nutno zdůraznit použití součinitele spolehlivosti účelu γp , 

redukující únosnost mikropiloty v závislosti na minimálním působení vzpěru a případné 

náhodné výstřednosti. Výpočtový program umožňuje na základě přiložené databáze definovat 

geologický profil na základě klasifikace dle ČSN 73 1001, stanovit délky úseků mikropiloty 

v jednotlivých typech horninového prostředí a přiřazovat součinitele plášťového tření 

v závislosti na indexu hutnosti, příp. čísle konzistence pro jílovité zeminy. Stanovenou 

hodnotu únosnosti lze považovat za návrhovou.  

 Pro vetknutou (opřenou) mikropilotu výpočet probíhá dle algoritmu uvedeného na 

obe. 4, přičemž při nerovnosti maxM > redM jsou rovnice pro určení využitelné únosnosti 

řešeny iteračním postupem pro maxM = redM.  

 Vstupní parametry mikropiloty se zadávají obdobným postupem jako u piloty 

plovoucí, je však nutno upozornit, že program umožňuje redukovat hodnotu totální 

soudržnosti zemin v závislosti na jejich hutnosti a konzistenci (součinitel γq).  

 Součinitel pružného pasivního odporu je zadáván v rozmezí (40-100).cu podle 

Smoltzyka (1966), Meeka (1996), Brinch-Hansena (1960) a dalších. 

 Programové systémy pracují v prostředí Excel a jsou doplněny pomocnými tabulkami 

pro výběr vstupních dat, jako jsou charakteristiky ocelových tyčí TITAN, doporučené 

průměry vrtných korunek, hodnoty plášťového tření a stanovení průměru proinjektované 

zóny.  

Výsledná výstupní podoba výsledků řešení je uvedena na obr. č. 4 a 5.  

 

 



 160 

Literatura: 

[1] Heinz Wimmer, Robert Ettinger: Traglastberechnung von schlanken Verpreβpfählen in 

weichen bindigen Böden. Ernst & Sohn Verlag für Architenktur und technische 

Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin – Bautechnik 81 (2004), Heft 5 

[2] Petersen, Chr.: Statik und Stabilität der Baukonstruktionen. 2. Auflage, Vieweg-Verlag, 

Braunschweig 1982, s. 466  

[3] Hezog, M.: Neue Traglastberechnungen für schlanke Stahlstützen unter ausmittigem 

Druck mit Hilfe des plastischen Drehwinkels. Stahlbau 64 (1995), H. 10, s. 295-299 

[4] Lahuta, H., Aldorf, J.: Únosnost a sedání mikropilot TITAN stanovené 3D modelem MKP 

 Sborník semináře „Zpevňování, těsnění a kotvení hornin a stavebních konstrukcí 2002“ 

VŠB-TU Ostrava, 2002  

 

 

 
                                                                    obr. č. 4 



 161 

 

 

 
                                                                       obr. č. 5              



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSEEEKKKCCCEEE   HHHOOORRRNNNIIICCCKKKÁÁÁ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš  
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 
L. Podéště 1875, 708 00 Ostrava-Poruba, tel., fax: 597 321 944, josef.aldorf@vsb.cz 
lukas.duris@vsb.cz 
 
 

STABILITA ZÁSYPU LIKVIDOVANÉ JÁMY – VLIV ODTĚŽENÍ 
STAVEBNÍ JÁMY V JEJÍ BLÍZKOSTI 

STABILITY OF FILLING IN LIQUIDATED PIT – INFLUENCE OF DRAWING 
CONSTRUCTION PIT IN PROXIMITY 

 
Abstract 

This paper describe some problem with old mines in the Ostrava city. This old pit means for 
us big problems. One of these problem is foundation near this pit. This paper describe 
problem wit foundation near some old mine in center of Ostrava. There will be excavate 
foundation pit  13 meter deep. Determination of excavation on mine pit was solved by two 
dimensional FE method. 
 
1. Úvod 
 Příspěvek se zabývá problematikou starých, likvidovaných důlních děl a jejich 
problémy, které mohou nastat při stavebních pracích v jejich okolí. Problém v otázce 
ovlivnění stability a spolehlivosti likvidace jam Jindřich těžní a větrní vyplývá z plánované 
výstavby komplexu objektů v blízkosti obou likvidovaných jam. Z hlediska statických a 
deformačních účinků výstavby na stabilitu zásypu, lze za nejméně příznivý účinek považovat 
období provádění stavební jámy hloubky cca 13 m pod současnou úroveň terénu. Jáma byla 
likvidována zásypem v sedmdesátých letech (1977) a při provádění zásypu došlo k vytvoření 
samovolné zátky v hloubce cca 200 m pod ohlubní. Realizace přijatých opatření byla 
provedena nekvalitně a sloupec zásypu je ve stavu metastabilní rovnováhy. 

Nekvalitní provedení likvidace jámy Jindřich těžní bylo prokázáno průzkumem v roce 
1997. Průzkum odhalil závažné nedostatky v provedení zásypu jámového stvolu. Výplň jámy 
tvoří nezpevněný materiál, úplně chyběl jámový poval. Absencí povalu je umožněno 
pronikání kvartérních vod do celé jámy. Takto nekvalitně provedená likvidace starého důlního 
díla může v sobě skrývat velké nebezpečí. K částečné eliminaci těchto dopadů byl realizován 
mikropilotový výztužní prstenec za obvodem nově vybudovaného ohlubňového povalu, jehož 
cílem byla zejména ochrana povrchových objektů před negativními dopady případné havárie, 
zamezení přítoku kvartérních vod a zpevnění nesoudržných zemin a vytvoření možnosti 
dosypání v případě propadu zásypu.  

mailto:josef.aldorf@vsb.cz
mailto:lukas.duris@vsb.cz
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 Jáma Jindřich větrní byla likvidována zásypem dříve, ale zajištěna povalem až v roce 
1998. Zásyp byl podle údajů v evidenčním listě proveden v celé její délce, patrové náraziště 
zabezpečena vesměs zděnými uzavíracími hrázemi a během provádění zásypu nebyl popsán 
žádný jev, který by indikoval vytvoření samovolného uzávěru v jámě. Z těchto důvodů je 
možno vliv stavby a realizace stavební jámy na spolehlivost likvidace větrní jámy považovat 
za nepodstatný a zanedbatelný. 
 
2.  Vliv provedení stavební jámy na spolehlivost stability zásypu 

Kvalitativně jiná situace nastává u těžní jámy, u které spolehlivost stability zásypu je 
obecně nízká a mohla by být ohrožena: 
- deformačním a silovým působením při realizaci hluboké pažené stavební jámy (změna 

napjatosti v prostředí relativně konzolidovaného zásypu) 
- vlivem vibrací a seismického působení mechanizmů na zásyp 
- příp. vlivem změn hydrogeologických podmínek v okolí jámy (např. zvýšením přítoků 

vody z kvartéru do jámy) 
- zřícením stěny stavební jámy a ztrátou stability vysokého svahu stavební jámy. 
 Nový stavební objekt i stavební jáma jsou situovány mimo bezpečnostní pásmo jámy 
(D = 46 m), které bylo stanoveno na základě analýzy možného dopadu vzniku nestability 
zásypu v jámě a jeho destrukčního dopadu na povrch. 
Stabilita zásypu je určena: 
- samonosností zásypu v jámě 
- max. únosností samovolného uzávěru 
 
V případě snížení míry samonosnosti (snížení třecích sil mezi zásypem a stěnou jámy (výztuž, 
hornina)) dojde ke zvýšení zatížení uzávěru, což může následně vést k propadu zásypového 
materiálu do spodního nezlikvidovaného úseku jámy, vzniku nestability výztuže nebo 
horninového okolí v místech dřívějšího zásypu a v konečném důsledku k vytvoření 
propadliny v ústí jámy na povrchu. Rozhodujícím faktorem určujícím míru ovlivnění stability 
zásypu je tedy velikost snížení kontaktního napětí mezi zásypovým materiálem a stěnou jámy 
(výlomu), která vzniká při hloubení stavební jámy. Přitom předpokládáme, že součinitel 
smykového tření zůstává prakticky nezměněn, pokud nedojde k degradaci pevnostních 
vlastností zásypového materiálu např. vlivem přítoku vody. 
Kvantifikace míry odlehčení na kontaktu zásypu s výztuží lze dostatečně spolehlivě provést 
pomocí matematického modelu, simulací odtěžení stavební jámy s účinkem pažení. 
 Tento model byl zpracován v 2D provedení v řezu procházejícím osou jámy (obr. č. 
1). Výpočet byl realizován pomocí metody konečných prvků programovým systémem 
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PLAXIS 8.2 v režimu pružno-plastického chování s využitím Mohr-Coulombovy podmínky 
smykové pevnosti. Vzhledem k nestabilitě řešení pro nekotvenou stěnu (vetknutí 4 m) při 
výkopu hlubším než cca 10 m byla druhá varianta řešení provedena pro kotvenou stěnu, 
simulovanou aktivním působením kotev (obr. č. 2). 
Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin byly uvažovány s využitím hodnot získaných při IGP 
a aplikací hodnot použitých při statickém řešení ostění kolektoru Centrum Ostrava, kde bylo 
chování konstrukce observačně ověřováno a spolehlivost vstupních parametrů je poměrně 
vysoká. 
Hodnoty vstupních veličin uvádí tabulka 1 (horninové prostředí) a tab. č. 2 (konstrukce 
stěny). 
 
Table [1]  Soil data sets parameters 

Mohr-

Coulomb 

 

  

Navážky 

 

Měkký jíl 

 

Štěrkopísky 

 

Tuhý jíl 

Type  Drained Drained Drained Undrained 

γunsat [kN/m3] 19,50 19,90 19,60 19,90 

γsat [kN/ m3] 19,50 19,90 19,60 19,90 

Eref [kN/m2] 8000,000 9000,000 40000,000 18500,000 

ν [-] 0,400 0,400 0,300 0,350 

cref [kN/ m2] 8,00 10,00 2,00 14,00 

ϕ [°] 26,00 17,00 30,00 17,00 

 
Table [2]  Beam data sets parameters 

No. Identification EA EI w ν Mp Np 

  [kN/m] [kNm˛/m] [kN/m/m] [-] [kNm/m] [kN/m] 

1 Stena 1,5E7 4,5E5 14,40 0,20 1E15 1E15 

 
Velikost horizontálních napětí na kontaktu stěny jámy a zásypu byla stanovována ve svislých 
řezech A, B procházejících kontaktem zásypu a jámy. Vzhledem k předpokládané konzolidaci 
zásypu nebyla modelována samotná jáma a vlastnosti zásypu byly uvažovány totožné 
s horninovým prostředím. Zvolený profil (kolmý řez přes stavební jámu a těžní jámu Jindřich) 
odpovídá nejméně příznivé situaci vzdálenosti jámy od stavební jámy. 
Výsledky řešení byly zpracovány do grafů v obr. č. 3, 4 a 5 z nichž lze interpretovat tyto 
závěry: 
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→  účinek hloubení stavební jámy na deformace a snížení horizontálního napětí v místech 
likvidované jámy se projevuje do značné hloubky (cca 40 m pod úroveň dna stavební 
jámy). Max. hodnoty ovlivnění se nachází v hloubce cca 20 m pod úrovní dna, tj. cca 33 m 
pod povrchem. 

→ hodnoty snížení horizontálního napětí dosahují vcelku konstantní velikosti cca Δσx = 30-
40 kPa. Rozdíl velikostí horizontálních posunů mezi bližší a vzdálenější stěnou jámy 
dosahuje až cca 5 mm, což indikuje vznik efektu snížení tření mezi zásypem a stěnou 
jámy. 

→ velikosti horizontálních posunů stěny stavební jámy, pro které platí uvedené parametry 
snížení horizontálních napětí, lze uvažovat: 
- na koruně pažící stěny:  cca 5-10 mm 
- na dně stavební jámy:  max. 30 mm  

 
Míru snížení třecích sil a současně i míru snížení samonosnosti zásypu lze přibližně určit 
z výrazů: 
- horizontální napětí na kontaktu zásypu a výztuže 

 σx = ( )2/45.
..

. 2 ϕ
δ
γ

−tg
OtgK

A

b

  

 A – plocha průřezu jámy (14,31 m2) 
 Deko = 4,25 m (ekvivalentní průměr jámy) 
 γ – objemová tíha zásypového materiálu (19 kN/m3) 
 Kb – součinitel bočního tlaku (Kb =&  (1- sin φ) (0,47-0,5) 
 δ – úhel tření na kontaktu stěny jámy a zásypu (δ =&  16-20°) 
 O – ekvivalentní obvod jámy (13,4 m) 
 φ – úhel vnitřního tření zásypového materiálu (30-32°) 

 σx = ( )
330,0.5,150

16.4,13.47,0
1545.31,14.19 2

=
−

otg
tg  = 50,1 kPa 

Snížení  velikosti horizontálního napětí mezi stěnou jámy a zásypem může tedy dosáhnout až 
hodnoty cca 50 kPa – 40 kPa = 10 kPa ,což podstatně ovlivní stav tření. 
Ve skutečnosti lze očekávat snížení samonosnosti poněkud menší, protože: 
- 2D model dává výsledky ovlivnění, které jsou vyšší ve srovnání s 3D modelem 

(prostorový efekt) 
- příznivě bude působit soudržnost rozložených jílovců a lokální zpevnění zásypu 
Nicméně lze učinit závěr, že ovlivnění stability zásypu v jámě může dosáhnout 
nezanedbatelné velikosti, což by mohlo vést ke snížení samonosnosti zásypu v té míře, že 
bude překročena aktuální únosnost samovolné zátky v hloubce cca 200 m a dojde 
k vyprázdnění jámy nad tímto uzávěrem. 
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3. Opatření k zajištění bezpečnosti likvidované jámy a jejího okolí 
 Zajištění stability zásypu během hloubení stavební jámy lze realizovat následujícími 
opatřeními a jejich kombinací: 
a.) využitím observační metody (monitorování chování zásypu) 
b.) zpevněním (zvýšením soudržnosti) materiálu zásypu a tím vytvořit zpevněnou nosnou 

zátku v úseku cca -45 až -20 m pod ohlubní (výška cca 25 m). 
 
V první fázi výstavby stavební jámy je nutno vybudovat monitorovací zařízení chování 

zásypu v jámě, které je možno provést instalací dvou až tříúrovňových extenzometrů 
v hloubkách cca -40, -25 a -15 m pod ohlubní. Systém pozorování během hloubení je nutno 
organizovat tak, aby byly zaznamenány svislé pohyby zásypu při každém prohloubení 
stavební jámy o 1 m. V případě zvýšení nárůstu deformací v zásypu jámy je potřeba provést 
stabilizaci (zpevnění) výplně. Pro zpevnění materiálu zásypu je vhodné využití cementových 
a polyuretanových injektáží podle výsledků injektážního pokusu při vrtání monitorovacích 
vrtů. Současně je nutno zajistit, aby hloubení stavební jámy nezpůsobilo zvýšení přítoků vody 
do likvidované jámy. 

 
 

4. Závěr  
 Analýzou vlivu hloubení stavební jámy na stabilitu zásypu v jámě Jindřich – těžní 
prokazuje, přes svoji limitovanou spolehlivost, že existuje riziko podstatného snížení 
samonosnosti zásypu a s tím spojené riziko překročení únosnosti samovolně vzniklé zátky 
v jámě. Práce na hloubení stavební jámy spojit s observací chování zásypu v jámě a současně. 
Při překročení varovných stavů monitoringu zásypu musí být připravena k realizaci 
stabilizační opatření zvyšujících pevnost zásypu. Součástí stabilizačních opatření musí být i 
eliminace případně zvýšených přítoků vody do jámy. 
 Spolehlivost likvidace jámy Jindřich – větrní nebude prováděním stavební jámy 
snížena, pokud kvalita její likvidace odpovídá popisu v evidenčním listě jámy. 
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Obrázek č.1 

 
 

 
Obrázek č.2 

 
 
 

NAVÁŽKY 

ŠTĚRK G3 

MĚKKÝ JÍL 

NEOGENNÍ  JÍLY 
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Horizontální deformace stěny těžní jámy (bližší - řez AA)
srovnání deformací pro nekotvenou a kotvenou stěnu
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Obrázek č. 3 

Totální horizontální napětí na stěně těžní jámy (bližší - řez AA)
srovnání napětí pro nekotvenou a kotvenou stěnu
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Obrázek č. 4 
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Srovnání horzontálních posunů v místě těžní jámy
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Obrázek č. 5 
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Jan Pinkava 

OKD,a.s., Důl ČSM v.o.s.,  Stonava, tel.: 59 645 1535, jan.pinkava@okd.cz 

Ing. Jiří Šebesta 

Minova Bohemia s.r.o., tel.: 596 258 317, sebesta@minova.cz 

 

UPLATNĚNÍ SANAČNÍHO SYSTÉMU CT-95 PŘI OPRAVÁCH ZDIVA 

V JÁMĚ DOLU ČSM SEVER 
 

Annotation:  

Inlet of working pit on Mine ČSM, plant- north is stiffed with brickwork. Brick work is 

damaged due to  time and wind activities. On the ground of non-possible discontinuation 

work in working pit, was for repair of brickwork used innovative way of system CT-95. 

System is intended for corrections of concrete constructions. 
 
Těžní jáma – T.č.1 – byla hloubena při otvírce důlního pole Dolu ČSM před více než 50 léty. 

Byla vyhloubena do úrovně 1070 m v kruhovém profilu o světlém průměru 7,5 m. Zaústění 

jámy bylo při hloubení vyztužováno do hloubky cca 30 m o síle cca 60 cm cihelným zdivem 

z pálených cihel. Další hloubení bylo prováděno za průběžného vyztužování litým betonem za 

šablony. V 6 m pod povrchem je do jámy zaústěn větrní kanál, kterým jsou v zimních 

měsících přiváděny ohřáté větry. Kanál je vyztužen železobetonem.  

Průsaky povrchových vod za dlouhotrvajících dešťů a kondenzovaná vlhkost včetně námrazy 

v zimních měsících se „podepsaly“ na stavu betonu větrního kanálu v místě jeho zaústění do 

jámy – obr. č. 1- a cihelného zdiva do hloubky cca 26 m od povrchu. Nejvíce poškozený úsek 

cihelného zdiva byl od 6 do 26 m v severovýchodním segmentu. Koroze zdiva byla místy do 

hloubky 10 až 15 cm tzn., že zdivo bylo místně zeslabeno o 10 až 25 % viz obr. č.2. 

 

 

mailto:jan.pinkava@okd.cz
mailto:sebesta@minova.cz
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                            Obr. č.1                                                                 Obr. č.2 

 

Vedení dolu stálo před rozhodnutím, jak provést co nejrychleji a nejefektivněji opravu. První 

návrh vycházel z již známé technologie – využití stříkaného betonu, protože se jednalo o úsek 

blízko pod povrchem a stroj pro podávání materiálu  by bylo možno umístit na povrchu na 

ohlubni jámy. Hadice s dopravovanou suchou směsí by byly spuštěny do jámy a pracovník by 

nástřik prováděl ze střechy klece. Tato technologie opravy však vyžadovala hodně času na 

přípravu vlastního nástřiku a nutnost úklidu po jeho provedení. Tím je myšleno provedení 

ochrany kabelových vedení a následné odstranění nálepu na průvodnicích, kleci, rozponách, 

potrubních řádech a dalším příslušenství jámy. Možnosti byly limitovány časovým vytížením 

jámy pro zajištění provozu dolu. Pro opravy a prohlídky jámy má důl vyčleněn časový prostor 

v noční směně o době cca 6 hodin a to ještě v nesouvislém časovém úseku. Po zhodnocení 

všech podmínek byl odzkoušen netradiční způsob opravy jámové výztuže pomocí sanačního 

systému CT-95, který je používán k opravám železobetonových konstrukcí inženýrských a 

dopravních staveb. 

 

Sanační systém je sestavován pro každý jednotlivý případ použití z několika součástí, které 

jsou: 

• CT-A antikorozního nátěr, který je určen pro ochranu ocelové výztuže  

v železobetonových konstrukcích před její další korozí. 

• CT-S kontaktní můstek, který zajistí na upraveném povrchu betonové nebo 

železobetonové konstrukce zvýšenou soudržnost malt CT-2 a CT-6. 

• CT-2 a CT-6  správkové malty (střední s velikostí zrna do 2 mm a hrubá se zrnem do 6 

mm) na bázi portlandského cementu modifikovaného polymery s mikrokřemičitany a 

polypropylenovými vlákny. Malty se liší s ohledem na velikost zrna možnostmi provedení 
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výplně podle hloubky vykorodovaných míst. Nanáší se ve vrstvách do 10mm (CT-2) nebo 

10 až 50 mm (CT-6) i opakovaně podle hloubky opravovaného povrchu. Vyznačují se 

výbornou zpracovatelností, vysokou přídržností k podkladu, vodotěsností, nízkým 

modulem pružnosti, vysokou odolností vůči solím a zářazením do XA1 a XA2 dle ČSN 

EN 206-1. 

• CT-P jemná reprofilační malta- stěrková malta s velikostí zrna 0,5mm, která je určena 

k finální povrchové úpravě opravených konstrukcí i jako podklad pro ochranný nátěr 

 
S ohledem na pokročilé roční období – listopad, ve kterém musely být zahájeny opravy zdiva, 

bylo rozhodnuto o opravách ve dvou fázích. V první oprava nejhlouběji korodovaného 

cihelného zdiva a ve druhé oprava poškozené výztuže železobetonu ve větrním kanále. 

Opravárenský systém se nedoporučuje aplikovat při teplotách pod +50C. 

V jámovém zdivu se nacházely i otvory o hloubce až 40 cm po dřívější výměně rozpon. Tyto 

byly likvidovány klasickou cestou – zazděním – obr. č.3. 

 

 
Obr. č.3 

 Protože v jámě není nutno dbát na vzhled a koroze cihelného zdiva dosahovala v průměru 4 

až 8 cm bylo rozhodnuto o použití jen dvou součástí systému a to kontaktního můstku CT-S a 

hrubé reprofilační malty CT-6. 

 Pro zajištění úspěšnosti opravy muselo být zdivo zbaveno všech rozvolněných částí a nečistot 

pomocí omytí tlakovou vodou. Následně na ještě vlhký povrch, což je podmínkou, byl 

nanesen kontaktní můstek CT-S nátěrem – obr.č.4 - pomocí štětky a po jeho zavadnutí hrubá 

reprofilační malta CT-6.  
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Obr. č.4 

Ta byla nejprve nanášena zednickou lžící, ale ukázalo se, že důkladné zatlačování do poměrně 

úzkých spár mezi cihlami je obtížné a místy vznikaly i malé uzavřené vzduchové bubliny. 

Jako nejlepší a nejspolehlivější bylo nanášení ručně gumovou rukavicí. Pro časové omezení 

byla oprava realizována po částech o plochách 6 – 8 m2 za směnu. Doba zpracovatelnosti až 

60 minut umožnila namíchání směsi na povrchu a následný sjezd na místo opravy. V časovém 

snímku noční směny bylo cca 45 min. prováděno mytí zdiva, cca 60 min. příprava nátěrem 

kontaktního můstku a cca 120 min. vyplňování hrubou reprofilační maltou CT-6 – obr. č.5,6. 

 

       
                          Obr. č.5                                                                    Obr. č.6 

 

 Doba vyzrávání se podle teploty proudících vzdušin pohybovala od 8 do 12 hodin. Takto 

byla postupně opravena celá plocha cca 80 m2. Na asanačních pracích se podíleli 4 pracovníci 

ve směně. Dva připravovali materiál mícháním na povrchu na ohlubni jámy a dva sjížděli do 

jámy k provádění prací v jednotlivých krocích. 
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Závěrem: Použití sanačního systému potvrdilo i jeho použití k opravě povrchově narušeného 

cihelného zdiva avšak za podmínky dodržení návodu k použití pro daný systém, ve kterém je 

důležité dodržení základních podmínek tj. příprava podkladu, teplota prostředí v místě 

aplikace, dodržení vodního součinitele při přípravě jednotlivých složek systému a ukládání 

jednotlivých složek ještě na vlhký podklad. Ruční ukládání se ukázalo v případě cihelného 

zdiva jako výhoda. Neocenitelnou výhodou byla skutečnost, že jáma byla v případě nutnosti 

kdykoliv sjízdná a  po aplikaci nebylo nutno provádět v jámě žádné úklidové práce. 

K provedení oprav nebylo nutno použít žádná čerpadla jen jednoduchou vzduchem 

poháněnou ruční míchačku pro přípravu směsi ve formě malty. Ke druhé fázi oprav tj. 

železobetonové konstrukce větrního kanálu bude přistoupeno v jarních měsících po nástupu 

teplot nad + 50C. 
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ZVYŠOVÁNÍ ÚNOSNOSTI CHODEB VE SLOŽITÝCH DŮLNĚ 
GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH KOMBINOVANOU PODPĚRNOU 

A SVORNÍKOVOU VÝZTUŽÍ 
 

ABSTRACT 

This contribution brings the new ways of protection and rocks consolidation of long 

openings on Coal Mine Paskov. The arrangements to protection of the openings and to 

intensify of stability of steel arch support are described. The consolidation of rock mass in the 

environ of the openings by bolting is particulary disscused in two cases of mine conditions – 

bolting in the area without influences of mine operating and bolting in the area with 

influences of mine operating. 

 

1. ÚVOD: 

S postupnou exploatací uhelných zásob na Dole Paskov, závodě Staříč, dochází k postupu 

těžby do stále větších hloubek. Nosné poruby jsou dnes koncentrovány v nejspodnější úrovni 

dolu, na 5. patře. Hloubka náraziště na úrovni 5.patra je -815,6m Bpv, tzn. 1121,1m pod 

povrchem. Tento posun do geomechanicky náročných podmínek plynoucích z hloubky 

uložení, sebou nutně přináší zvýšené nároky na plánování a provedení ražených děl.  

Dalším faktorem, který nás nutí k potřebě zvyšování únosnosti výztuže je skutečnost, 

porubní třídy jsou často využívány dvakrát. V průběhu dobývání porubu jsou těžní třídy 

chráněny plaveným popílkocementovým žebrem a dalším porubem využity jako výdušné, 

resp. dopravní cesty porubu při větraní tzv. „Y“-systémem.  

Přesun těžiště dobývání na 5.patro dolu sebou nese potřebu stavebního rozvoje zázemí pro 

pomocné činnosti na tomto patře. V minulém roce proto bylo na 5. patře závodu Staříč Dolu 

Paskov realizováno několik důležitých investičních akcí. Došlo k realizaci stavby pomocné 

čerpací stanice, hlavního nákladiště ZD-24, remízy závěsných a kolejových lokomotiv aj. 

Všechna tato díla byla projektována a realizována v blízkosti stávajících důlních děl. Při 

projektové přípravě bylo tedy nutno uvažovat s možností vzájemného ovlivnění jednotlivých 

dlouhých důlních děl. Musejí-li tyto díla být, jak z jejich  povahy plyne, umísťována v 

blízkosti důležitých patrových překopů, nebo v blízkosti ochozů jámy a mají-li dlouhodobě 
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plnit svůj účel bez nutnosti náročných rekonstrukcí, pak je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

vzájemnému ovlivnění dlouhých důlních děl.  

 

2. OCHRANA DŮLNÍCH DĚL  

Možnosti omezení těchto nepříznivých napěťových vlivů jsou obecně známy. Při projektové 

přípravě byl proto kladen největší důraz na situování a vzájemnou polohu děl jako na nejlepší 

způsob omezení nepříznivých vlivů. Ne vždy však šlo toto hledisko dodržet, a to ať už 

z finančních či funkčních důvodů. V těchto případech se využila jiná opatření k omezení 

konvergence důlních děl. Bylo prováděno zesilování únosnosti výztuže a pevnosti počvy 

pomocí svorníkování, byla také využita svorníková injektáž hornin v okolí důlních děl. 

Injektážních svorníků bylo použito zvláště při stavbách podvlakových odboček, jež tvořily 

většinu z projektovaných průniků děl.  

Při ochraně přípravných děl v oblastech vlivu dobývaných porubů se k zesilování výztuže 

především využívá středních stojin, méně dřevěných polygonů. Pro vytvoření oblasti se 

sníženým napětím v okolí děl bylo prováděno i vrtání odlehčovacích vrtů nebo odlehčovací 

trhací práce, a při ražbě díla č. 082 5253 pak kombinace obloukové výztuže a svorníků jak 

bude popsáno později. 

 

3. REALIZACE DŮLNÍCH DĚL V OBLASTECH MIMO PŘÍMÉ OVLIVNĚNÍ 

DOBÝVACÍMI PRACEMI 

Při realizaci stavby pomocné čerpací stanice došlo ke komplikacím v podobě bubření počvy 

všech paralelně ražených děl a patrového překopu č. 2052, místně došlo i k deformaci 

výztuže. Ražby ze stratigrafického hlediska probíhaly ve svrchních petřkovických vrstvách, 

z hlediska geologického ve středně vrstevnatém masívu se střídajícími se polohami pískovců, 

písčitých prachovců, prachovců a uhelných slojí s mocnostmi od 40 do 90 cm, s úklony vrstev 

20° – 25°. Ovlivnění stability výztuže bylo vyvoláno nejen koncentrací děl (vzájemné osové 

vzdálenosti překopu č. 2052, žumpovních překopů č. 2052/15 (/15a) a ochozu č. 2251/2 byly 

od 15 do 20m), ale i ne zcela vhodným časovým sledem ražeb jednotlivých děl čerpací 

stanice, nedodržení časového odstupu pro přibírku počvy a následnou svorníkovou injektáž a 

betonáž počvy od vyražení děl, nedodržení stoprocentní technologické kázně dodavatelské 

firmy při provádění ražby i svorníkové injektáže a v neposlední řadě je třeba uvést i vliv 

průsaku důlních vod do podloží žumpovních překopů z provizorní čerpací stanice 5.patra 

umístěného ve vzdálenosti cca 45m. Provedení následných nutných oprav samozřejmě zvýšilo 

investiční náklady na výstavbu. 
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Při následující investiční akci, stavbě remízy závěsných a kolejových lokomotiv, proto byla 

této otázce věnována největší pozornost. Projekt stavby, stejně jako čerpací stanici, 

vypracovala firma Geoengineering, spol. s.r.o. Pro omezení možného vlivu ražby na důležitý 

patrový překop č. 2252, byla navržena a v předstihu provedena svorníková injektáž masívu 

v bezprostředním okolí překopu ve staničení 35m až 115m. Tato předmětná část překopu byla 

ražena v roce 2001 v profilu 00-0-14, vyztužována byla ocelovou obloukovou výztuží 

váhového stupně P28 s hustotou 0,5m, pažena železobetonovými pažnicemi. Z geologického 

hlediska byla předmětná část překopu, stejně jako remíza lokomotiv ražena ve srovnatelných 

podmínkách jako pomocná čerpací stanice. Pažení překopu bylo místně deformováno jen 

v místě před průchodem uhelnou slojí (překop ražen ke směru vrstev pod úhlem cca 30°).  

Ke zvýšení stability hornin v okolí překopu byla prováděna svorníková injektáž pomocí 

svorníků IBO R 25N délky 3m, v počtu 6 ks á 1,5m délky díla, s průměrnou spotřebou 

injektážní směsi Bevedol WF/Bevedan 20 l/vývrt (fy CarboTech Bohemia, s.r.o). Čtyři 

svorníky zpevňovaly masív v bocích překopu a dva svorníky byly realizovány v podloží. 

Svorníky pro zpevnění podloží byly vrtány z boku díla v úrovni počvy, aby nebyly 

znemožněny případné přibírkové práce. Při stavbě všech odboček (podvlakových i „V“ 

odboček) a některých částí remízy, např. v místech plošně velkých profilů, kde byla výztuž 

tvořená ocelovými oblouky doplněná stříkaným betonem B20 tloušťky 310mm došlo k 

zesilování hornin v bezprostředním okolí díla injektážními svorníky R 25N délky 3m v bocích 

a stropě díla. Po realizaci ražby prostor remízy, jež byla dokončena v listopadu minulého 

roku, dochází, s časovým odstupem po uklidnění masívu, k provedení přibírky počvy a k její 

stabilizaci pomocí dalších svorníků R25N délky 3,0m v řadách á 1,5m v počtu 4 – 5 ks dle 



 178 

šířky díla. Provedení je znázorněno na obr.č.1                                   . 

UPRAVENÁ POČVA dílo č. 2252

 
Zpevnění okolí překopu č. 2252 přineslo dobré výsledky. Následnou nivelací překopu č. 

2252 provedenou v lednu tohoto roku bylo zjištěno, že nedochází k žádnému prokazatelnému 

ovlivnění díla, rovněž dosud nebyly zjištěny žádné deformační projevy výztuže remízy i 

přilehlých děl. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že zde nedošlo k takové koncentraci 

děl jako v případě čerpací stanice (osová vzdálenost překopu a remízy je cca 25m) a při 

realizace stavby byla striktně dohlíženo na dodržování technologických postupů.  

Použití injektážních svorníků bylo s úspěchem využito také při realizaci ražeb č. 2252/3 a 

2254/2. Jednalo se o prodlužení překopu v přímém směru v rámci instalace linky dopravníků 

BELT 1200 pro odtěžení ze severozápadní části dobývacího pole a stavbu centrální nakládací 

stanice ZD-24. Tyto díla nejsou situována paralelně s patrovými překopy, úhly svírající tato 

díla a patrové překopy č. 2252 a 2254 jsou cca 45°(díla tvoří přímou spojnici-přeponu  

obtínající klasickou vidlici překopů). Zde ve dvou případech bylo také využito injektážních 

svorníků R 25N, a to v místech průniků děl.  

Např. styk díla č. 2252/3 a překopu č. 2254 byl situován v geologicky nevýhodných 

podmínkách, v bezprostředním nadloží projektované podvlakové odbočky se nachází uhelná 

sloj o mocnosti cca 55 cm s úklonem 11°. Směr ražby patrového překopu raženého v roce 

2002, byl kolmo na směr vrstev a místech za projektovanou odbočkou procházel zmíněnou 

slojí 080 (22b). V podloží této sloje se nachází cca 1,5m mocná vrstva prachovce, 

následovaná mocnou lavicí pískovců. Nadloží sloje je tvořeno cca 0,5m mocnou vrstvou 
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prachovce následovanou lavicí pískovce o mocnosti 2m. Při stavbě odbočky tedy hrozilo 

vypadnutí vrstev hornin minimálně po úroveň stropu sloje z nadloží do obnaženého prostoru 

odbočky. Tomuto nepříznivému umístění průniku děl se vzhledem k účelu díla č. 2252/3 

nešlo vyhnout, navíc bylo nutno při stavbě odbočky zachovat polovinu překopu č. 2254 

průjezdnou bez narušení provozu na tomto důležitém překopu. Pro zpevnění nadloží díla 

v místě podvlakové odbočky se šíří průniku 6,5m byly použity injektážní svorníky R 25N, 

jejichž délka 3 až 6m, byla dána vzdáleností uhelné sloje v nadloží odbočky. Byly 

projektovány tak, aby uhelnou slojí prošly a byly uchyceny v nadloží sloje v pískovci, 

přičemž mělo dojít i ke zpevnění rozvolněných vrstev horniny injektážní směsí. Při stavbě 

podvlakové odbočky nedošlo k žádným vícevýlomům a horniny v místě odbočky byly 

dostatečně zpevněny. 

V jiném případě při provádění atypického zaústění téhož díla č. 2252/3 , byly použity 

lepené svorníky TZD ze žebírkové oceli o průměru 27mm délky 2,5m, lepeny byly ampulemi 

SIS (fa CarboTech Bohemia, s.r.o.). Zde vzhledem k investiční nákladnosti a nutnosti stavby 

za provozu kolejové dopravy na překopu nebyla projektována stavba klasické překopové 

vidlice V14 - V14, ale bylo navrženo atypické zaústění vycházející ze zatáčky překopu č. 

2252. Největší šířka díla v místě zaústění díla byla 12m. Zaústění díla bylo prováděno 

v geologicky stabilním prostředí písčitých prachovců. Celá stavba probíhala jako rozšiřování 

profilu v zatáčce překopu do přímého směru s ubíráním jednoho z bočních segmentů a části 

horního segmentu původní obloukové výztuže profilu 00-0-14/P28. Následně byla prováděna 

stavba výztuže nové v rozšířeném profilu, která byla spojována se zachovanou části původní 

výztuže.  Lepené ocelové svorníky nejenže zpevňují horninový masív v bezprostředním 

nadloží díla, ale v průběhu stavby plnily funkci kotvení segmentů výztuže před jejich úplnou 

kompletací. Ocelová oblouková výztuž, stejně jako tyče profilu P28, byla kotveny vždy 

dvěma lepenými svorníky, které byly provlečeny otvory spojek S 30 klasických třmenových 

spojů. Také zde byl průběh stavby odbočky z hlediska stability výztuže a horninového masívu 

bezproblémový a nedošlo, mimo omezení při provádění trhací práce, k ovlivnění provozu 

kolejové dopravy. 

 

4. REALIZACE DĚL V OBLASTECH PŘÍMÝCH VLIVŮ DOBÝVANÝCH PORUBŮ 

Jak bylo v úvodu zmíněno, nosné poruby (tzn. poruby vybavené mechanizovanou výztuží) 

jsou dnes na závodě Staříč koncentrovány v hloubce až 1150m pod povrchem ve slojích 082 a 

084. Hloubka uložení a úložní podmínky slojí 082 (22d) a 084 (22f) ve 2. důlním poli 

dobývacího prostoru zvyšují nároky na provedení přípravných důlních děl. Geologická stavba 
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masívu v této části dobývacího pole je složitá, úklon vrstev se zde, na východním úpatí 

stařičské brachysynklinály pohybuje v rozmezí 10°- 25°, horninový masív je porušen 

výskytem tektoniky s výškou skoku až 2m a drobnými doprovodnými tektonickými 

poruchami. Mezislojová vzdálenost obou zmíněných slojí 082 a 084 o mocnostech 110cm – 

150cm je variabilní a pohybuje se v rozmezí 8m– 14m.  

Momentálně v této oblasti probíhá příprava porubů ve sloji 082, při současném dobývání 

porubu ve sloji 084. Vzhledem ke geomechanickým podmínkám daných hloubkou uložení, 

tektonickou stavbou a k očekávaným přídatným napětím od dobývaného porubu č. 084 364 a  

plánovaného porubu č. 084 363 jsou při ražbě díla č. 082 5253 v podloží prováděna opatření 

pro zesílení únosnosti výztuže kombinací obloukové výztuže a svorníků. Dílo č. 082 5253 je 

raženo ve sloji 082 s přibírkou nadložních i podložních hornin v profilu 00-0-14, vyztužováno 

ocelovou obloukovou výztuží váhového stupně P28 s hustotou 0,5m, paženo tahokovem, 

v podélné ose díla je veden stropní tah z tyčí profilu K24, který je s obloukovou výztuží 

svazován v intervalech 3m. Navíc je zde prováděno zpevňování nadložních hornin v okolí 

díla pomocí lepených svorníků tvořených celozávitovými tyčemi CKT průměru 22mm, délky 

3m. Pro zamezení vytlačování uhelného pilíře do profilu raženého díla jsou instalovány 

lepené sklolaminátové kotevní tyče AT 1,5 s plastovou podložkou a maticí (fy Minova 

Bohemia, s.r.o.) délky 1,5m. Jako lepící směs jsou v obou případech používány ampule 

LOKSET HSS na bázi polyuretanových pryskyřic. Vrtání vývrtů mimo uhelnou sloj je 

prováděno pomocí soupravy ABS-P GOPHER vrtací korunkou průměru 29mm a instalace 

svorníků je prováděna v čelbě díla bezprostředně po zabudování obloukové výztuže. Svorníky 

jsou instalovány v řadách ve vzdálenostech 1m. V první řadě jsou instalovány vždy čtyři a 

následující řadě tři svorníky ve stropu díla atd. Svorníkování uhelného pilíře v obou bocích 

díla je prováděno vždy dvojicí sklolaminátových tyčí (1. v levém boku, 2. v pravém boku) ve 

vzdálenosti 1m, vrtání prováděno pomocí vrtaček do uhlí typu VU. Rozmístění svorníků je 

patrno z následujícího obrázku č. 2.  
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dílo č. 082 5253

 

5. ZÁVĚR 

Příprava děl v oblastech se složitými úložními a tektonickými podmínkami zvláště při  

hloubkách uložení 1000m pod povrchem přináší zvýšené nároky na provedení ražených 

důlních děl. Při používané výztuži profilu P28 s hustotou budování á 0,5m, již nelze zvyšovat 

únosnost výztuže díla snížením roztečí výztuže. Jednou s možností je zvýšení únosnosti 

používáním těžších profilů výztuže váhového stupně TH29 či vyšších, což znamená nejen 

zvyšování nákladů, ale i fyzické zátěže pracovníků. Snahou tedy je zajistit únosnost výztuže 

jinými prostředky, např. kombinací svorníkové a obloukové výztuže.  

Zpevňování horninového masívu v okolí důlních děl pomocí svorníků, nebo svorníkové 

injektáže se jeví nejperspektivněji a pomocí této technologie byly zvládnuty složité situace při 

realizaci výstavby zázemí 5.patra. 

Popsaná kombinace ocelové obloukové výztuže a svorníků při ražbě díla č. 082 5253 bude 

v nejbližší době vystavena první zkoušce, kdy se dílo postupem porubu č. 084 364 dostane do 

vlivu přidatných napětí. Situace v díle je proto podrobně sledována a vyhodnocována. 

V oblasti slojí 076 (21c) a 077 (21d), kde má být nasazen nový dobývací komplex 

zakoupený v rámci programu rozvoje OKD, a.s. - POP 2010, s jehož nasazením se počítá od 

roku 2009, již probíhá příprava prvního bloku. Kóta těžiště bloku zásob je v úrovni 1140m 

pod povrchem, úklon vrstev se zde pohybuje v rozmezí 18° - 25°, mocnost slojí, které se v 

této části důlního pole spojují činí až 140cm. Dnes probíhá ražba přípravných tříd budoucího 
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porubu č. 077 781 v profilech 00-0-14 a na těžní třídě je aplikováno zpevňování okolí důlního 

díla v rozsahu popsaném v předchozím odstavci při ražbě díla č. 082 5253. Také zde bude 

situace podrobně sledována a upravována i dle výsledků při použití v oblasti slojí 082 a 084.  

V budoucnu bychom v této oblasti rádi použili různých kombinací obloukové výztuže a 

svorníků, včetně např. kotvení počvy pomocí lepených sklolaminátových svorníků. 

Podrobným studiem chování různých kombinací výztuže a svorníkování při dobývání porubů, 

bychom rádi dosáhli našli optimální kombinaci obloukové výztuže a svorníků z hlediska 

únosnosti a nákladovosti pro použití v geologicky složitých podmínkách závodu Staříč, Dolu 

Paskov. 
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PROVOZNÍ VÝSLEDKY MODERNÍ VRTACÍ A SVORNÍKOVACÍ 
SOUPRAVY SUPER TURBO BOLTER A  VYHODNOCENÍ RAŽBY 294 

227 V SAMOSTATNÉ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽI NA DOLE ČSM 
 
Abstract 

On the mine ČSM was in the year 2007 drifted the third in the way tunel in individual starta-

bolting. Great result was obtained due to a good organisation of work together with using of 

new generation  drilling and bolting machine Super Turbo Bolter. Paper in detail describe in 

the same way the geologic datas of drifting as well as dissertate  

and evaluate technological and econnomical aspects of starta-bolting. 
 
 
Základní geologické údaje 
 

Třída 294 227 byla ražena pod stropem sloje 29b sp.l.sp.č. (648), v 2.a kře na závodě 
Sever. Mocnost sloje se v oblasti 2.a kry pohybuje od 173 cm do 298 cm (údaje z ražeb, 
z vydobytých sousedních porubů 294 205, 294 207/1 a z geologicko-průzkumných vrtů). 
Úklon sloje je relativně rovnoměrný a pohybuje se od 5° do 10° směrem k VSV-SV. Hloubka 
uložení sloje v místě plánované ražby třídy 294 227 je 970 m až 1000 m pod povrchem.   

Přímé nadloží sloje je tvořeno vrstvami prachovce a střednězrnného pískovce 
o mocnostech od 0,97 m do 5,2 m až po nejbližší nebilanční nadložní sloj 29b sp.l. v.č. (649), 
uloženou ve vzdálenosti od 15m do 18m nad slojí 29b sp.l. sp.č. (648). Jílovec nacházející 
se v bezprostředním podloží vrchní části sloje 29b sp.l. přechází do kořenového prachovce 
a je silně rozpukaný. V prachovcích je patrná jemná laminace pískovcovou složkou ve směru 
vrstevních ploch. U pískovců se zpravidla jedná o nepravidelná lokální nahloučení uhelné 
hmoty. U vrstev uložených bezprostředně nad slojí (tj. do vzdálenosti cca 2 m 
nad stropem sloje) je místy patrné i tektonické porušení puklinami ve směru téměř kolmém 
ke směru vrstev. Na sloj zpravidla nasedá vrstva prachovce, jejíž mocnost a prostoupení 
laminami psamitické složky je proměnlivé. V této vrstvě uložené v bezprostředním nadloží 
sloje jsou nepravidelně rozptýleny úlomky zuhelnatělé organické hmoty a dle výskytu výše 
zmíněných puklin lze předpokládat její značné primární porušení. Místy je tato prachovcová 
vrstva erodována a přímo na sloj nasedá kompaktní střednězrnný pískovec. 

V přímém podloží sloje 29b sp.l. sp.č. (648) je uložen jílovec až prachovec, 
místy kořenový o mocnosti od 0,9 m do 1,75 m s místním výskytem pelosideritů. Pak 
následuje zpravidla neoznačená sloj (642) v nebilančním vývoji, případně její reprezentant o 
mocnosti od 0,5 m do 0,7 m. Dále do podloží se střídají polohy pískovce a prachovce až po 
nejbližší podložní sloj 30 (634) v bilančním vývoji, uloženou cca 13m pod slojí 29b sp.l. sp.č. 
(648).  
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 Základní údaje raženého díla 

• celková délka důlního díla: 481 m, 
• podpěrná výztuž (profil OO-O-12): 0 - 117 m (K24/0,5m),  
• svorníková výztuž a podpěrná výztuž (profil SBR): 117 - 128 m (K24/1,0m), 

výška profilu - 3,4 m, šířka profilu – 5,1 m, strop - 7 ks svorníků v řadě, boky - 2 ks 
svorníků v každém boku, vzdálenost řad – 1,0 m, 

• samostatná svorníková výztuž: 128 - 481 m, výška profilu – 3,4 m, šířka profilu 4,8 m, 
strop - 7 ks svorníků v řadě, boky – 2 ks svorníků v každém boku,                           
vzdálenost řad – 1,0 m, 

• odtěžení: TP 630, 
• doprava: ZD 24 
• rozpojování: razicí kombajn AM 132, 
• mocnost sloje: 2,1 – 2,2 m,  
 

 Technologie vyztužování třídy 294 227 

 Strop: 

• ocelová kotevní tyč systému AT (typ APB-1-k), průměr tyče - 21,7 mm, délka tyče 
2400 mm (při vyčnívající části závitu z vývrtu 100 mm činí délka kotevní tyče 
ve vývrtu 2300 mm), 

• lepicí ampule – LOKSET HS (1 ks rychletuhnoucí HSF1-30 – mezikruží u kořene 
kotevní tyče, 1 ks pomalutuhnoucí AV-180 - zbývající část mezikruží k ústí vývrtu), 
průměr ampule 24 mm (Pro zalepení kotevní tyče po celé délce byla použita jedna 
ampule rychletuhnoucí pryskyřice délky 450 mm a jedna ampule pomalutuhnoucí 
pryskyřice 800 mm),  

• ocelový pramencový kotevní prvek (typ Flexibolt), počet drátů – 7, průměr pramence - 
23 mm, délka - 5000 mm (při vyčnívající části zámku z vývrtu 150 mm činí délka 
pramence ve vývrtu 4850 mm), 

• lepicí ampule – LOKSET HS (1 ks super pomalutuhnoucí – v celém mezikruží až 
k ústí vývrtu), průměr ampule 25 mm (Pro zalepení pramence v jeho kořenové části 
byla použita  jedna ampule super pomalutuhnoucí pryskyřice 2000 mm). 

Boky: 
• sklolaminátová kotevní tyč (typ FIB 24/BO), průměr tyče - 24 mm, délka tyče 

1500 mm (při vyčnívající části závitu z vývrtu 100 mm činí délka kotevní tyče 
ve vývrtu 1400 mm), 

• lepicí ampule – LOKSET HS (1 ks pomalutuhnoucí – v celém mezikruží až k ústí 
vývrtu), průměr ampule 24 mm (Pro zalepení kotevní tyče po celé délce byla použita  
jedna ampule pomalutuhnoucí pryskyřice 800 mm).  

 
Nedílnou součástí všech výše uvedených kotevních prvků jsou podložky, matice, pásnice 
a pažící síta zajišťující pevný kontakt svorníků se stropem a boky důlního díla.  
 

Zavěšení dopravní  a technologické dráhy ZD 24: 
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• ocelový pramencový kotevní prvek (typ Reflex), počet drátů – 7, průměr pramence - 
23 mm, délka - 2400 mm (při vyčnívající části pramence se závitem z vývrtu 200 mm 
činí délka pramence ve vývrtu 2200 mm), 

• lepicí ampule – LOKSET HS (1 ks pomalutuhnoucí – u kořene vývrtu), průměr 
ampule 24 mm (Pro zalepení 500-1000 mm pramence u kořene byla použita  jedna 
ampule pomalutuhnoucího lepidla 800 mm).  

Vrtání a kotvení: 
• Pro vrtání vývrtů a instalaci výše uvedených kotevních prvků do boků důlního díla 

byla používána ruční pneumatická vrtačka Turmag FIV.  

• Pro vrtání vývrtů a instalaci výše uvedených kotevních prvků do stropu důlního díla 
byla používána pneumatická vrtací a svorníkovací souprava Super Turbo Bolter ST 
1500/1300 2S.  

V minulosti bylo k vrtání a svorníkování použito vrtacích a svorníkovacích souprav 
Gopher ABS 350/3 LP se 3. stupňovým teleskopem a turbínovou hnací jednotkou. 
Modernější zařízení Super Turbo Bolter 1500/1300 2S s 2. stupňovým teleskopem 
dosahuje cca 2x vyšší přítlačnou sílu (8,3 kN) a s  4. válcovou vzduchovou hnací 
jednotkou dosahuje cca 2 x vyšší kroutící moment (350 Nm). Nasazením dvou 
výkonnějších  vrtacích a svorníkovacích zařízení na ražbě umožnilo zkrátit technologické 
časy a zvýšit denní postup až na 12 m. 

 
Dne 15.11.2007 ve III. směně na ražbě č. 294 227 byl proveden časový snímek dvou 
pracovních cyklů.   

 
115 - 210 55 min vrtání a  instalace stropních a bočních svorníků, 2 ks 

lanových svorníků 
210 - 222 12 min přidání lutny a ZD 24 C pro mezidopravník 
222 - 253 31 min zabírka 1 m razícím kombajnem  
253- 300 7 min zavěšení sít a pásnice 
300 - 350 50 min vrtání a instalace stropních a bočních svorníků 
350 - 415 25 min zabírka 1 m razícím kombajnem 

 
Zabírka na 1 m pomocí kombajnu AM 132 v profilu o šířce 4,8 m a výšce 3,4 m. 

K vrtání a instalaci ocelových stropních svorníků bylo použito pouze 1 ks vrtacího a 
svorníkovacího zařízení Super Turbo Bolter 1500/1300 2S. Pro vrtání vývrtů stropních 
svorníků bylo použito dvoukřídlých wolframových korunek s negativním úhlem břitu,      
ø 27 mm, výrobce SANDVIK. 

Vrtání a instalace bočních sklolaminátových svorníků byla prováděna jednou ruční 
vrtačkou typu TURMAG FIV. Pro vrtání vývrtů bylo použito dvoukřídlých korunek 
s negativním úhlem břitu ø 28 mm, výrobce Weldgrip. 
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Průběh ražby chodby 294 227 

• Úvodní 117 m dlouhý úsek chodby 294 227 byl zahájen dne  9.10.2007 v chodbovém 
profilu OO-O-12 (K 24/0,5 m). Při ražbě tohoto úseku byl dosahován průměrný denní 
postup 5,22 m, z počátku ražby byly dosahovány nižší postupy z důvodu přechodu 
tektonických poruch. 

• Ražba chodby 294 227 v kombinované  výztuži byla zahájena dne 5.11.2007 
ve staničení 117 m v obdélníkovém profilu o výšce 3,4 m a šířce 5,1 m. Chodba 
byla vyztužována 7. kusy svorníků typu AT v každé řadě. Jednotlivé řady svorníků 
byly navzájem svázány pásnicemi a vzdálenost mezi řadami svorníkové výztuže 
byla maximálně 1 m. V této kombinované výztuži představující 11 m ražby (úsek 
staničení 117 - 128 m) byla pod svorníkovou výztuž dimenzovanou na plnou únosnost 
stavěna podpěrná výztuž v lichoběžníkovém profilu SBR (K 24/1,0 m). Podpěrná 
výztuž v této fázi ražby zajišťuje funkci přechodu mezi podpěrnou a samostatnou 
svorníkovou výztuží. V úseku podbudovaném TH výztuží bylo dosahováno 
průměrného postupu ražby 5,5 m za den.  

 
• Úsek staničení 117 – 481 m realizován v období od 6.10.2007 do 4.1.2008 pouze 

v samostatné svorníkové výztuži v obdélníkovém profilu o výšce 3,4 m a šířce 4,8 m. 
V průběhu ražby v samostatné svorníkové výztuži byl kladen maximální důraz na 
správnou instalaci svorníků, dodržení maximální povolené zabírky a dodržení rozměrů 
profilu díla viz. obr. č. 1. V tomto období byl dosahován průměrný postup ražby 8,5 m 
za den. Z počátku ražby ve svorníkové výztuži byly nižší postupy způsobeny 
nezkušeností osádky (v provozu pouze jedno vratcí a svorníkovací zařízení ze dvou 
z důvodu zaškolení osádky na novou technologii). 

Seznam použitých výztužných prvků na 1 bm raženého díla v samostatné svorníkové 
výztuži v profilu díla výška 3,4 m, šířka 4,8 m  

 
ks (1bm) materiál 

4 síť boční MIDO 1100x1700 
2 síť stropní MIDO 2500x1000 
7 ocelový svorník 2.4 m 
0.83 lanový svorník 2.4 m 
7 podložka pro svorník  
4 sklolaminátový svorník 1.5 m 
4 podložka nekov. pro sklolaminátový svorník  
12 pryskyřice pomalutuhnoucí 24/800 
7 pryskyřice rychletuhnoucí 24/450 
3 oko závěsné 
0.33 závěs svorníkový 70-M24 
1 pásnice L = 4.5m 
0.05 extenzometr s 2 stupnicemi 
1 korunka vrt. dvoukřídlá M16 
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Cenové náklady výztužných prvků samostatné svorníkové výztuže se na 1bm pohybují od 
10.000-11.000 Kč. Tyto náklady jsou dosažitelné v případě ražby v optimálních podmínkách 
(bez nutnosti zahuštění svorníkové výztuže, dodržování technologické kázně - vyhovující 
instalace svorníků). 
 
Cenové náklady výztužných prvků TH výztuže srovnatelného profilu OO-O-14 (K 24/0,5 m) 
jsou cca. 13.000-14.000 Kč, tato cena je platná v případě nákupu nového materiálu - bez 
znovupoužití.  
Při porovnání nákladů výztužných prvků je cena v TH výztuži vyšší cca o 30 %. 
 
Výhody použití samostatné svorníkové výztuže: 

• nižší materiálové náklady na 1bm raženého díla 
• cca 7x nižší dopravní náročnost při dopravě výztužného materiálu 
• svorníková výztuž aktivně zvyšuje pevnost horninového masívu a tím snižuje 

deformaci důlního díla, nedochází k rozvrstvení stropu a následným tlakovým 
projevům v bocích a počvě díla 

• snížení fyzické náročnosti při vyztužování díla 
• výrazné zvýšení bezpečnosti práce při ražbě a provozu porubu (neprovádí se plenění 

TH výztuže)  
• snížení aerodynamického odporu díla 
• při provozu porubu odpadá nutnost přípravy výklenku, přebudovávání pilířového TH 

oblouku za postupujícím porubem a plenění TH výztuže 
• zvýšení stability a únosnosti na styku porub/chodba  
• snížení obslužnosti při provozování porubu  
• zvýšení využití provozních časů strojních zařízení v porubu 
 

Nevýhody použití samostatné svorníkové výztuže: 
• omezená možnost použití samostatné svorníkové výztuže jen ve vhodných 

geologických, geomechanických a hydrogeologických podmínkách  
• nutnost provedení výpočtu parametrů únosnosti samostatné svorníkové výztuže 

nezávislou odborně způsobilou osobou 
• investice do vrtacích a svorníkovacích zařízení 
• zaškolení osádky na novou technologií  
• zřízení týmu pro svorníkovou výztuž sestávajícího s inženýra pro svorníkování a 

minimálně 3 technologů pro svorníkování s přesně definovanými pravomocemi 
• zvýšené riziko vzniku samovznícení závalových prostor z důvodu obtížného 

zavalování díla za postupujícím porubem 
• zvýšení kvality a kontroly účinnosti instalovaných větrních přepážek (riziko 

vytlačování stařinné atmosféry do pracovního prostoru) 
• kotvení vratných stanic pásových dopravníků  

 
Závěr:  
Samostatná svorníková výztuž při ražbě díla č. 294 227 je na základě provedeného 
vyhodnocení ekonomicky výhodnější a perspektivně umožňuje dosažení vyšších výkonových 
parametrů v připravovaném porubu č. 294 207. Nezanedbatelným přínosem je zvýšení 
bezpečnosti a snížení úrazovosti zaměstnanců při ražbách a dobývání.  
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Do předložené analýzy nebylo možné zapracovat jiné ekonomické vstupy, jako například 
znovupoužití obloukové TH výztuže, které se pohybuje v rozmezí 40-60 %, jelikož nebyly 
známy související náklady s pleněním, výklizem a provozem rovnačky. 



              Obrázek č.1 - Schéma rozmístění kotevních prvků a podpěrné výztuže 
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NOVÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ PROCHÁZENÍ NESOUDRŽNÝCH 

TEKTONICKY PORUŠENÝCH ČÁSTÍ  HORNINOVÉHO MASIVU PŘI 

KOMBAJNOVÉ RAŽBĚ 
 

Abstract 

Plating class nr.340 223 on Mine Darkov get in troubles due to bed of tectonic defective 

minerals. Reinforcement of minerals in standard way was not acceptable after break out of  

top layer. It was decided to go the way of using combination of methods and experiences from 

plating in complicated geologic conditions. 

 

Chodba č. 340 223 na Dole Darkov základní závod je ražena jako úvodní třída budoucího 

porubu č. 340 203 ve 40 sloji, která stratigraficky patří k sedlovým slojím Hornoslezské 

uhelné pánve v oblasti karvinské části. Mocnost 40 sloje se v dané oblasti pohybuje okolo 

6,4m. Bezprostřední nadloží sloje je tvořeno až 11m mocnou lavicí pískovce, podloží pak cca 

11m mocným souvrstvím prachovců. Chodba je ražena v profilu 00-0-16 a vyztužována tři-

dílnou obloukovou výztuží hmotnostního stupně K24 s osovou vzdáleností oblouků 0,5 m. 

Rozpojování uhelného pilíře a průvodních hornin v tektonicky narušených pásmech je 

prováděno razícím kombajnem AM 50. Stropní část výztuže je pažena tyčovinou a boky 

zajišťovány tahokovem. Chodba je vedena pod stropem sloje. 

Ražba probíhala pravidelně až do místa předpokládaného tektonického pásma, které, jak se 

ukázalo, bylo tvořeno kaskádou tří tektonických poruch – ve směru ražení – výskoků o 

celkové amplitudě cca 2,6 m. Tektonické pásmo bylo nafáráno levým bokem raženého díla a 

postupně přecházelo s každou další vyuhlenou zabírkou k pravému boku. Uhelná sloj i 

nadloží byly v místě tektonického pásma značně narušeny a nesoudržné. Při nafárání 

tektonického pásma levým bokem díla byla snaha osádky zamezit vyjíždění nesoudržných 

vrstev zavrtáváním třímetrových roxorů v oblasti horního oblouku a stabilizaci uhelného pilíře 

provádět pomocí dřevěných kotev lepených lepícími ampulemi s polyuretanovou náplní. Přes 

všechna tato opatření docházelo ke stále většímu a rozsáhlejšímu vyjíždění nadložních hornin 

z levého boku a stropu díla až do stadia, kdy nebylo možno prostor před posledním obloukem 
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podpěrné výztuže bezpečně zajistit a v ražbě pokračovat. Pro zvládnutí situace bylo přijato 

následující netypické řešení. Práce na ražbě byly pozastaveny. Razící kombajn byl přesunut o 

10 m zpět s cílem uvolnění prostoru pro provedení sanačních prací.   

 
Schéma postupu prací v 1. fázi 

 

 Za poslední oblouk chodbové podpěrné výztuže bylo postaveno peření z TH rovin a dřevěné 

půlkulatiny do výšky 2m od počvy díla. Peření bylo potaženo jutou  včetně boků díla cca 1m 

zpět do zajištěného prostoru. Dotěsnění peření bylo provedeno nástřikem fenolové pěny. Na 

pracoviště bylo dopraveno výkonné vřetenové čerpadlo pro čerpání minerálních směsí, 

pomocí kterého byl prostor za peřením vyplněn rychle tuhnoucím napěňujícím minerálním 

materiálem. Čerpadlo se vzduchovým pohonem bylo schopno zpracovat až 3000 kg suché 

prefabrikované směsi. Po dosažení hladiny 2m bylo peření dostavěno na celou výšku profilu 

raženého díla. Do volného prostoru nad obloukovou výztuž byla instalována roura ∅ 100mm 

tak, aby při dalším vyplňování umožnila zaplnění volného prostoru alespoň 1m nad  výztuž. 

Vyplnění prostoru za peřením včetně stavby peření bylo provedeno během 16 hodin. Za tuto 

dobu bylo do volného prostoru za peřením načerpáno 10000 kg minerálního materiálu. 

Následně byla razícím kombajnem, který byl o 10 m zpět, provedena z tohoto postavení 

postupná přibírka počvy tak, aby v místě hráze byla počva o 1m pod úrovní původní úrovně 

počvy díla. Při postupné přibírce byla stavěna nová oblouková výztuž a prostor nad ní směrem 

k dříve postavené výztuži vyplňován vaky z geotextilie, do nichž byla opět čerpána minerální 

cementová suspenze. Tímto postupem byla výztuž zesílena a bylo zabráněno nežádoucímu 
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poklesu dříve postavené výztuže při zvýšeném tlaku rozvolněných nadložních hornin. Po 

dosažení úrovně cca 0,5 m před postavenou hrází byl postup přibírky počvy a stavění nové 

výztuže pozastaven a razící kombajn opět stažen, nyní již o cca 5m. 

Tím byl vytvořen prostor pro následné práce. Cílem těchto prací bylo zesílit horniny před 

místem závalu. Proto bylo přistoupeno k provrtávání z minerálního materiálu postavené zátky 

až do málo soudržných hornin v předpolí pomocí injektážních zavrtávacích kotevních tyčí 

délky 6m ukončených tzv. ztracenou korunkou.  Injektážní kotevní tyče byly složeny z 2 kusů 

o délce 3m a spojeny spojníkem. Injektážní kotevní tyče o počtu 15 kusů byly orientovány do 

předpolí po celém obvodu horního oblouku tak, aby vytvořily po provedené tlakové injektáži 

polyuretanovou pryskyřicí zpevněnou obálku ve stropě raženého díla. Pro první injektáž na  

zabírku 6m bylo spotřebováno 605 kg polyuretanové pryskyřice. K injektáži bylo použito 

dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo pracující na převodu tlaků s dávkováním 

složek 1 : 1 a podávaným množstvím až 8 litrů / minuta při poháněcím tlaku stlačeného 

vzduchu 0,4 MPa. Následovala demontáž postaveného peření. Ztuhlá minerální výplň byla 

odrobována kombajnem za postupného stavění obloukové výztuže o osové vzdálenosti 0,5 m. 

Po projití 3m ( 2. fáze) a kontaktování se s horninou byl postup opakován zavrtáním 12 kusů 

kotev o délce 4m. Injektážní kotvy byly složeny z délek á 2m a spojeny opět pomocí spojníku. 

Pro tuto zabírku bylo spotřebováno jen 385 kg což signalizovalo, že úsek tektonického pásma 

se silným narušením hornin je překonán. Tento předpoklad pak potvrdila skutečnost, že po 

postupu čelby o další 3m se tato nacházela v podmínkách, které odpovídaly podmínkám dané 

sloje 
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Schéma postupu prací ve 2 fázi 

Závěrem: včasným zastavením ražby a správným rozhodnutím technického vedení dolu bylo 

dosaženo rychlého zvládnutí situace s minimálním zdržením plánu na raženém díle při 

maximální bezpečnosti pracovníků a relativně nízkých vícenákladech. 
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HODNOCENÍ RYCHLETUHNOUCÍCH HMOT PRO VÝSTAVBU UZAVÍRACÍCH 

HRÁZÍ V PODZEMNÍCH DÍLECH 

 

ČBÚ v roce 2006 vypsal veřejnou zakázku vedenou pod č. 48-06 s názvem „Navržení 

nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálu, bezpečnosti 

pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství“. 

 Realizace projektu je rozvržena na dobu 3 let a v tomto roce je plánováno jeho 

ukončení. 

 Řešiteli projektu jsou: VVUÚ – řešitel projektu 

    VŠB-TUO, FAST – spoluřešitel 

 Dodavatelé služeb: OKD-HBZS 

    Minova a.s. 

 Účelem projektu je navržení nejvhodnějších stavebních materiálů vhodných pro 

zřizování hrází v podzemí , a to jak z hlediska výběru rychletuhnoucích hmot při stanovení 

jejich fyzikálně mechanických vlastností a výpočetních postupů na dimenzování 

výbuchovzdorných objektů, tak vytypování technologických a strojních komponentů pro 

zpracování a dopravu vhodných hmot. 

 Na realizaci projektu se na stavební fakultě podílí laboratoř stavebních hmot a katedra 

geotechniky. 

 V období let 2006 až 2007 bylo ověřeno několik typů rychletuhnoucích hmot 

zahraniční produkce označené typy Tb, Jb, IC, sádry z průmyslové výroby a produktů 

českých firem označené E. 

 Složení jednotlivých směsí je výrobním tajemstvím dodavatelů, lze však uvést 

základní složky uváděné výrobci : vápno, hlinitanové cementy a chemické urychlovače. 

 Všechny rychletuhnoucí hmoty byly laboratorně posuzovány z hlediska zjištění 

základních vlastností. 

U každé rychletuhoucí hmoty byly hodnoceny fyzikálně mechanické parametry: 

- objemová hmotnost 

mailto:jiri.luks@vsb.cz
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- rychlost začátku a konce tuhnutí s požadavkem na rozmezí 5 – 15 min s případnou 

úpravou vodního součinitele 

- sledování teploty hydratace 

- pevnost v tlaku 

- pevnost v tahu za ohybu s hodnocením přetvárných vlastností určených pro 

výpočty statiky hrázového objektu prováděných na katedře geotechniky 

 

Sledování časového vývoje mechanických vlastností bylo prováděno v době výstavby 

hráze mezi 1 hod. až 8 hod., dále  po 8, 24 hodinách po ukončení výstavby hráze, to je v době 

plánovaných odstřelů s tlakem 1 MPa působícím na čelo hráze.  

Další ověřování mechanických vlastností bylo prováděno v in situ při výstavbě hráze 

v pokusné štole Štramberk. 

V laboratoři stavebních hmot FAST bylo prováděno posuzování mechanických 

vlastností počínaje rokem 2006. Pro hodnocení vhodné hmoty byly stanoveny základní 

kritéria, které zabezpečí rychlost výstavby a stabilitu hráze.  

Pro informaci uvádíme přehled laboratorních výsledků jednotlivých hmot: 

1. hmota označená Tb 

rychlost tuhnutí:       začátek 5 min 

konec 15 min 

teplota hydratace v období 8 – 50 min    58°C 

nárůst pevnosti v tlaku od     1 hod 2,3MPa 

        2 hod  4,68 MPa 

        24 hod 6,22 MPa 

pevnost v tahu ohybem      2,13 MPa 

s průhybem při porušení     0,59 mm 

 

Parametry získané při výstavbě hráze: 

období tuhnutí       8 – 15 min 

průměrný vodní součinitel    1,20 

průměrná pevnost v době odstřelu    5,78 MPa ( po 8 

hod.) 

po 24 hodinách po ukončení výstavby hráze  8,5 MPa 

Při rozebírání hráze byly odebrány vzorky, na kterých byly ověřeny mechanické 

vlastnosti: 
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po 60-ti dnech vzrostla pevnost v tlaku na   9,7 MPa 

v tahu ohybem na      3,5 MPa 

s deformací       0,8 mm 

 

2. hmota označená Jb 

byla laboratorně ověřována s vodní součinitelem   0,6 – 1,3  

tuhnutí hmoty probíhá v širokých mezích  10 – 20 min 

pevnost v tlaku po      1 hod  3,0 MPa 

a s vyšším nárůstem pevnosti  v delším časovém 

období až na       15 MPa 

pevnost v tahu za ohybu je nižší než u Tb a činí  1,29 MPa 

při deformaci po 8 hod.     0,42 mm 

Směs má obdobný charakter jako Tb, avšak z vyššími nárůsty pevnosti v tlaku 

s dobou tuhnutí a naopak s nižšími pevnostmi v tahu. 

3. sádra vyráběna z průmyslového sádrovce označená G 

rychlost tuhnutí velmi rychlá při W = 0,8 – 1,3  5 – 7 min 

pevnost v tlaku mezi     do 8 hod 1,4 – 1,50 MPa 

při vodním součiniteli w = 0,8 - pevnost v tlaku  4,75 MPa – externě rychlé 

tuhnutí 

Sádra jako vzdušné pojivo je značně ovlivněna množstvím použité vody, což 

způsobuje dlouhodobý plastický stav v masivním typu hráze ( 3-4 m). 

4. hmota IC 

Hmota IC byla ověřena v širokém stupni vodního součinitele mezi 1,1 až 1,5. 

Z hlediska pevnostních parametrů ji lze přiřadit k hmotě Tb, avšak při nižším 

vodním součiniteli 1,1 – 1,3 dochází k externímu smrštění a trhlinám v celé mase 

vzorku. 

vodní součinitel 1,5 způsobuje pomalejší tuhnutí až 28 min 

pevnost v tlaku dosahuje     po 8 hod 3,12 MPa 

        po 24 hod 4,25 MPa  

pevnost v tahu za ohybu činí    0,9 – 1 MPa 

s deformací      0,30 – 0,50 mm 

Směs lze srovnat s typem Tb.  
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5. hmota označená E české provenience 

byla ověřována s vodní součinitelem    0,4 – 0,6 

při vodním součiniteli 0,6 probíhá pomalé tuhnutí až 60 min 

při nižším vodním součiniteli 0,4 tuhne do   4 min 

nejlépe vyhovoval vodní součinitel    w =  0,5 

s rychlostí tuhnutí      do 25 min 

s pevností v tlaku       po 8 hod 3,9 MPa, 

Avšak v období 1 – 5 hod. zůstává směs značně deformovatelná. 

 

Po provedených odstřelech byl stav vyhodnocených hrází v pokusné štole Štramberk 

posuzován z hlediska stavu porušení. Na hrázovém objektu z hmoty Tb bylo v pokusné štole 

v listopadu 2007 hodnoceno poškození se zakreslením trhlin po 1. a 2. odstřelu. Na hrázi 

vznikla centrální svislá trhlina vedena středem hráze s rozšířením až 3 mm a v okolí vznikly 

nezměřitelné vlasové trhliny. Hráz v hraniční tloušťce 1,2 m však dvěma následujícím 

odstřelům společně odolala. 

    
Obr.č.1: Hráz v pokusné štole Štramberk       Obr. č. 2:  Trhlina v hrázi  

 

Výběr se v současné době zúžil na dva typy rychletuhnoucích hmot. V roce 2008 

budou vyhodnocovány další hráze z materiálů Tb a IC pro  posouzení fyzikálně 

mechanických vlastností včetně jejich laboratorního ověření. 
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VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ PRO 

NÁVRH NOVÝCH KONSTRUKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH HRÁZÍ 

 
Abstract 

The paper deals with the utilizing of the 3D - mathematical modelling (software CESAR 

LCPC) for the new design of the emergency dam in the drift. On the basis of the realized 

analysis there were formulated the recommendations for the thickness of the dam with respect 

to the construction material (Tekblend, Jb, Izolitex), the shape of the dam (conical or non-

conical shape) and  external stabilization of  the dam in the rock  mass.  

 

1.Úvod  

Metody matematického modelování jsou v současné době stále více rozšířeným nástrojem 

používaným pro návrh a posouzení různých typů konstrukcí, charakterizovaných jak tvarem a 

materiálovými vlastnostmi, tak i charakterem zatížení. V rámci řešení úkolu ČBÚ č. 48-06 „ 

Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálů, 

bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství“ , na 

němž se katedra geotechniky a podzemního stavitelství v současné době podílí, byla 

provedena prostorová modelová dynamická analýza napěťodeformačního stavu  bezpečnostní 

hráze pomocí dynamického modulu programového systému CESAR-LCPC (Francie). Cílem 

této numerické analýzy, založené na metodě konečných prvků,  bylo stanovení minimální 

mocnosti hráze pro zajištění její bezpečné funkce (ekonomické, technologické a ekologické  

faktory výstavby popř. likvidace hráze nejsou součástí této analýzy). Obecně je napěťo-

deformační stav hráze závislý na mnoha faktorech,  z nichž nejdůležitější jsou materiál hráze, 

tvar hráze, velikost příčného průřezu hráze, mocnost  hráze, pevnostní a přetvárné vlastnosti 

okolního prostředí hráze, způsob uchycení hráze v okolním horninovém prostředí, charakter a 

velikost dynamického zatížení. Doposud nebylo možno z časového hlediska v rámci tohoto 

výzkumného úkolu  modelově  analyzovat vliv všech těchto faktorů, v této fázi řešení byl 

vyhodnocen vliv materiálu hráze (tři typy materiálu), tvaru hráze (kónický nebo nekónický 
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podélný tvar, tvar příčného průřezu obloukový), způsobu uchycení hráze v okolním prostředí 

(se zářezem a bez zářezu) a tuhosti okolního prostředí hráze (vápenec, uhlí). Velikost 

maximální amplitudy dynamického zatížení byla uvažována konstantní (1.1 MPa), modelově 

byly analyzovány dvě varianty časového průběhu dynamického zatížení. První z nich 

odpovídala experimentálně naměřeným hodnotám velikostí zatížení v čase, druhá varianta 

odpovídala „trojúhelníkové“ aproximaci tohoto časového záznamu skutečného naměřeného 

průběhu dynamického zatížení. V další fázi řešení projektu se v návrhu mocnosti hráze 

předpokládá i zhodnocení vlivu nejčastěji používaných velikostí příčných průřezů hráze.  

Návrh mocnosti hráze vychází tedy jednak z analýzy výsledků provedených parametrických 

modelových výpočtů a dále z výsledků laboratorních zkoušek, provedených pracovníky 

Laboratoře stavebních hmot FAST VŠB-TUO pod vedením Ing. Lukše,Ph.D.V této 

souvislosti bylo dílčím cílem řešení projektu rovněž stanovení určujících kriteriálních 

charakteristik pro stanovení mocnosti hráze, což umožňuje upřesnit jednak požadavky na typ 

modelových výstupů a jednak základní požadavky na typy nutných  laboratorních zkoušek a 

přesnost a objektivitu jejich výsledků. Výchozí matematický model byl dále kalibrován 

z hlediska tuhosti materiálu hráze dle výsledků realizovaného monitoringu posunů na vzdušné 

straně hráze při zkušebních odstřelech in –situ realizovaných ve zkušební štole Štramberk.   

 

2. Charakteristika geometrie analyzovaných tvarů hrází 

V rámci řešení projektu byla analyzována hráz s obloukovým příčným průřezem, a to ve dvou 

tvarových variantách v podélném směru. V prvním případě se  jednalo o hráz kónického tvaru 

s klesající průřezovou plochou ve směru od strany tlakové ( strana hráze, na níž je aktivováno 

dynamické zatížení) ke straně vzdušné. Druhá varianta pak uvažovala nekónický tvar hráze v 

podélném směru. V modelu byly zohledněny dva vyztužené průlezné otvory o průměru 600 

mm, jejichž středy jsou umístěny ve vzdálenosti 600 mm od spodní hranice zátky, středová 

vzdálenost průlezných otvorů je 1200 mm. Výchozí modelová geometrie samotného tělesa 

hráze pro  kónickou hráz o mocnosti 1.6 m ( mocnost hráze a tvar hráze při prvním 

experimentálním odstřelu), včetně uvažovaných průlezných otvorů  je uvedena na 

následujícím obrázku č.1. 
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Obr. 1 Výchozí geometrie kónické hráze bez záseku o mocnosti 1.6 m 

 

V modelové analýze byla mocnost  hráze ve směru podélné osy štoly  uvažována  variabilně – 

mocnost 1.6 m, 1.3 m, 1.1 m, 0.9 m a 0.6 m s tím, že referenčním   profilem v těchto 

variantách zůstává u kónických typů hrází profil A-A‘ (tlaková strana hráze). Celkem tedy 

bylo modelováno 5 variant mocností hráze. Dynamická odezva byla analyzována za 

předpokladů dvou typů okrajových podmínek. V prvním případě byl model řešen pouze pro 

samotnou hráz s podmínkami vetknutí na pomyslných kontaktech s okolním prostředím, ve 

druhém případě byla uvažována deformační spolupráce hráze s okolním horninovým 

prostředím při eliminaci přitížení hráze horninovým prostředím. Z hlediska uchycení tělesa 

hráze v okolním horninovém prostředí (zajištění vnější stability hráze) byla uvažována jednak 

nejméně příznivá varianta uchycení – varianta bez záseku (plošný kontakt s horninovým 

prostředím)  a dále varianty s pravoúhlým  zásekem hlubokým 40 cm, a to buď po celém 

obvodu tělesa hráze (včetně počvy) nebo varianta bez záseku v počvě.  

 

3. Materiálové charakteristiky modelu 

Modelová analýza byla provedena za předpokladu izotropního prostředí a pružného 

materiálového modelu. Celkově byl návrh mocnosti hráze proveden pro tři typy materiálů 

s tržními názvy Tekblend, Jb a Izolitex. U všech těchto typů materiálů se vycházelo při 

samotném modelovém výpočtu pro stanovení napěťo-přetvárného stavu z předpokladu 

přibližně identických hodnot objemové tíhy i přetvárných charakteristik (modulu pružnosti a 

tlaková strana hráze (profil A-A‘ ) 

vzdušná strana hráze (profil B-B‘ ) 

v=4 m 

v=3.8 m 

m=1.6 m 

š=5.34 m 

š=5 m 
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Poissonova čísla), materiály se však lišily hodnotami tlakových a tahových pevností, z čehož 

plyne i rozdílný návrh mocnosti hráze pro různé typy testovaných stavebních materiálů. 

Nejproblematičtějším vstupním parametrem  se ukázalo stanovení modulu pružnosti materiálu 

hráze při dynamickém namáhání. Tento parametr nebyl laboratorně stanoven zcela 

jednoznačně, výsledky různých laboratorních metod se dosti podstatně lišily. Byla tedy přijata 

koncepce stanovení tohoto modulu pružnosti na základě kalibrace modelu, založené na 

srovnání  posunů získaných modelem a posunů na vzdušné straně hráze naměřených při 

experimentálních odstřelech. První kalibrace modelu byla provedena na základě naměřených 

posunů 2.5 mm na vzdušné straně hráze odpovídajích prvnímu zkušebnímu odstřelu hráze o 

mocnosti 1.6 m (materiál Tekblend) a vycházela z předpokladu, že k maximálnímu posunu ve 

směru podélné osy hráze dochází v čase maximálního dynamického zatížení. V průběhu 

dalšího upřesňování modelového řešení této úlohy se však ukázalo, že tento předpoklad nebyl 

správný a že maximální posuny nastávají až v čase cca 10 ms po výbuchu. Další upřesňující 

kalibrace, zohledňující tento poznatek, pak byla realizována po naměření posunů při třetím 

odstřelu hráze o mocnosti 1.2 m z téhož materiálu, kdy se použilo přesnější monitorovací 

zařízení pro měření posunů a bylo tedy možno předpokládat vyšší vypovídací schopnost 

tohoto měření. Relativně vysoká hodnota naměřených posunů 13 mm v případě hráze s nižší 

mocností byla pravděpodobně způsobena oslabením tělesa hráze tahovými trhlinami na 

vzdušné straně hráze. Tyto trhliny hloubky cca 10-15 cm byly indikovány vizuální kontrolou 

tělesa hráze po provedeném odstřelu a jejich lokalizace velmi dobře koresponduje s výsledky 

získanými numerickým modelem. Provedenou upřesňovací kalibrací modelu po třetím 

experimentálním odstřelu byl tedy stanoven  modul pružnosti Eb=530 MPa, který velmi dobře 

koresponduje s hodnotou získanou při dynamickém zatížení vzorků (Petroš, 2007). Lutnové 

průlezy lokalizované v tělese hráze byly ocelové.  

Obklopující horninové prostředí bylo uvažováno ve dvou variantách – první z nich 

odpovídala realizaci hráze v uhlí, druhá ve vápencovém  prostředí pokusné štoly Štramberk. 

Parametry materiálu hráze uvádí následující tabulka:  

 objemová tíha 

(kN/m3) 

modul pružnosti  

při dynamickém 

zatěžování (MPa) 

Poissonovo 

číslo 

tlaková pevnost 

po 8 hodinách 

tvrdnutí 

        (MPa) 

tahová pevnost 

po 8 hodinách 

tvrdnutí 

        (MPa) 

Tekblend:8.9 Tekblend:2.08 

Jb: 6.56 Jb:1.65 

materiál hráze  
16 530 0.25 

Izolitex 3.67 Izolitex:1.1 
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4. Charakteristika dynamického zatížení  

Časový vývoj dynamického namáhání (monitorovaný in-situ a modifikovaný trojúhelníkový) 

je uveden na obr. 2 Charakteristiky dynamického zatížení vycházejí z podkladů dodaných 

firmou VVUÚ a.s.. Na základě vyhodnocení monitorovaného  časového záznamu 

dynamického zatížení bylo do výpočtu zavedeno dynamické zatížení hráze charakterizované 

hodnotami napětí v sedmi časových řezech 840 až 900 ms s časovým krokem 10 ms (max. 

hodnota napětí 1.1 MPa), což odpovídá průběhu dominantní primární dynamické vlny. Vliv 

dalšího průběhu dynamického zatížení, odpovídajícího  odražené dynamické vlně, nebyl ve 

výpočtu zohledněn. V případě varianty s modifikovaným trojúhelníkovým zatížením byl 

vyhodnocován vliv dynamického zatížení v delším časovém úseku (840 – 1300 ms). Zatížení  

přírub výztuže průlezných otvorů bylo  navýšeno až na maximální hodnotu 3.1 MPa, což 

odpovídá velikosti reakce pod přírubou, při zatížení uzávěru lutny tlakem výbuchu ve výši 1,1 

MPa.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Časový záznam dynamického zatížení ( monitorovaný a modifikovaný trojúhelníkový) 

 

5. Vyhodnocení výsledků modelové analýzy a doporučení pro dimenzování  hráze 

 

Parametrická modelová analýza napěťo-deformační situace v bezpečnostní hrázi, následné 

vyhodnocení parametrických modelových výsledků pro různé konstrukční typy hrází 

zhotovovaných z jednoho ze tří analyzovaných materiálů  a stanovení doporučené mocnosti 

hráze  probíhala v několika fázích, v jejichž průběhu  byl model kalibrován a upřesňován, 
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byla vyhodnocována citlivost odezvy hráze na vstupní parametry úlohy, formulována 

základní kritéria pro dimenzování hráze a provedeno jejich vyhodnocení pro tři materiály 

(Tekblend, Jb, Izolitex) a různé konstrukce hráze ( kónický tvar, nekónický tvar, hráz 

s pravoúhlým zásekem, hráz bez záseku). 

Za určující kritéria  pro stanovení dolní hranice mocnosti hráze byla přijata: 

• maximální posun hráze ve směru její podélné osy je menší nebo roven maximálně 

přípustnému posunu hráze 8.9 mm, stanovenému laboratorně na trámci  

100 x100 x 400 mm při zohlednění součinitele spolehlivosti 1.2 

• maximální hodnoty tahových napětí v tělese hráze (vzdušná strana hráze) jsou menší než 

tahová pevnost daného materiálu stanovená laboratorně po 8 hodinách tuhnutí hmoty (doba 1 

odstřelu) s respektováním součinitele spolehlivosti 1.2 

• maximální hodnoty tlakových napětí v tělese hráze (tlaková strana hráze) jsou menší než 

tlaková pevnost daného materiálu stanovená laboratorně po 8 hodinách tuhnutí hmoty 

s respektováním součinitele spolehlivosti 1.2 

Vyhodnocení výsledků modelování  ukázalo, že rozhodujícím kritériem dimenzování 

mocnosti hráze z hlediska její vnitřní stability je kritérium tahových napětí na vzdušné straně 

hráze. Z hlediska vnější stability hráze byl pak dále posuzován způsob uchycení hráze 

v okolním horninovém prostředí (zásek, kotvení), a to  s ohledem na velikosti smykových 

napětí vznikajících na kontaktu tělesa hráze s okolním prostředím. 

V rámci numerické analýzy byla vyhodnocována rovněž situace odpovídající opakovanému 

odstřelu hráze, který je charakterizován redukcí původní mocnosti hráze (odpovídající 1. 

odstřelu) v důsledku vlivu  tahového porušení  vzdušné strany hráze. První výsledky 

modelování ukázaly pouze minimální vliv dvou uvažovaných tuhostí okolního horninového 

prostředí na maximální hodnoty tahových resp. tlakových napětí ve středové části hráze. 

Následující závěrečná doporučení mocností hrází lze tedy považovat za platná jak pro 

lokalizaci hráze v uhelné sloji, tak i pro  hráz ve vápencovém prostředí pokusné štoly ve 

Štramberku. 

Závěrečná doporučení pro dimenzování bezpečnostní hráze:  

• při použití materiálu Tekblend je doporučovanou tloušťkou vyhovující kritériu tahové 

pevnosti hodnota 1.3 m, a to jak pro hráze kónického tvaru, tak i hráze nekónické se zářezem 

po celém obvodě; vzhledem k rozptylu hodnot tahové pevnosti lze připustit tuto mocnost 

hráze 1.3 m jako hraniční mocnost i pro hráze nekónické bez zářezu; pro hráze kónického 

tvaru bez zářezu  jsou pak hraniční tloušťky 1.1-1.2 m  
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• při použití materiálu Jb vyhovují požadavku stability  hráze s mocností minimálně 1.6 m 

(nezávisle na konstrukci hráze) 

• pro všechny analyzované konstrukce hrází z materiálu Izolitex je doporučovaná minimální 

mocnost hráze 1.7 m 

• opakované dynamické zatížení je dle modelové analýzy pro nekónický tvar hráze spolehlivě 

možné v případě hráze z materiálu Tekblend o minimální tloušťce 1.6 m, u ostatních 

materiálů je pro tuto tloušťku překročena při opakovaném dynamickém zatížení tahová 

pevnost na vzdušné straně hráze; hodnoty tlakových pevností se pro nekónický tvar hráze o 

této hraniční mocnosti 1.6 m sice zvyšují ve srovnání s jednorázovým dynamickým zatížením 

až o 100 %, avšak tlaková pevnost všech tří posuzovaných materiálů není překročena; 

deformace při druhém dynamickém zatížení je o cca 20-30 % vyšší 

 

6. Závěr 

Realizovaná dynamická modelová analýza přispěla k objektivnější představě o chování tělesa 

bezpečnostní hráze v průběhu referenčního dynamického zatížení s maximální amplitudou 1.1 

MPa, umožnila potvrdit některé očekávané skutečnosti a naopak nepotvrdila předpoklad 

maximální odezvy tělesa hráze v čase maximální zatěžovací amplitudy. Vyhodnocení 

výsledků analýzy a jejich porovnání s výsledky laboratorních zkoušek umožnilo stanovit 

doporučované dimenze hrází v závislosti na materiálu hráze, jejím tvaru a způsobu ochycení 

v okolním prostředí. V další etapě řešení úkolu bude analyzován především vliv velikosti 

příčného průřezu hráze na její dimenzi.    

 

 

Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu ČBÚ 48-06 „Navržení nového typu 
uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků 
v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství“ 
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Obr. 3 Maximální tahová napětí ve středové části vzdušné strany hráze bez zářezu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Průhyb hráze nekónického tvaru o mocnosti 1.3 m se zářezem po obvodu 
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DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI SE STAVBOU NOVÉHO TYPU 
UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ Z RYCHLETUHNOUCÍCH HMOT 

 
Abstract 

This article deals with present experience with fast-hardening materials which can be used in 

underground construction for building of a new type of closing barriers. Individual outputs of 

a real experiment, which took place in the Štramberk Testing Gallery and during which a fast-

hardening material with a trade name Tekblend H. was used, are also mentioned in the article.  

1. Úvod 
Tento příspěvek navazuje na předcházející článek z 12.mezinárodního semináře „Zpevňování, 

těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí “. Prezentuje další zkušenosti 

ze stavby nového typu uzavíracích hrází z rychletuhnoucích materiálů. Hráze vybudované 

z těchto materiálů musí zajistit dostatečnou bezpečnost pracovníků v hlubinných dolech a 

v podmínkách podzemního stavitelství. 

Celý projekt č. 48-06 vedený pod názvem „Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska 

konstrukce a použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v 

podmínkách podzemního stavitelství“ je financován ze zdrojů VaV ČBÚ v Praze.  

Ukončení výzkumného projektu je plánováno v tomto roce tj. 2008. 

2. Průběhy stavby jednotlivých hrází 
V rámci projektu byly do konce roku 2007 postaveny a odzkoušeny 3. výbuchuvzdorné 

uzavírací hráze (dále jen VVUH), zatím ze dvou typů materiálu. 

2.1. První VVUH 
Poznatky a zkušenosti získané ze stavby první VVUH, která byla postavena z dnes již 

certifikovaného materiálu Tekblend H  (název odpovídá původně použitému materiálu 

Tekblend v modifikaci hmoty Tb-P11-1), se stanovením tloušťky v souladu s vyhl. ČBÚ č. 4 

a s použitím klasického peření, byly popsány v předcházejícím článku. 

mailto:selesovskyp@vvuu.cz
mailto:vecerekp@vvuu.cz
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2.2. Druhá VVUH 
Stavba druhé VVUH byla provedena koncem května roku 2007. Při stavbě tohoto hrázového 

objektu, který byl postaven z materiálu Jetblend v modifikaci Jb-P-31-1, bylo použito nových 

technologií a to ve smyslu použití nové konstrukce tzv. lehkého peření. 

Peření bylo postaveno z lehkých flexibilních betonářských stojek „PERI“, mřížoviny 

s okatostí 100x100 mm průměru drátu 5 mm, potaženou antistatickou textilií. Tloušťka 

hrázového objektu byla výpočtovým modelem stanovena na 1,35 m.  

 

 
Pohled na přední peření (přístupová část hráze) 

 
Samotné plnění hráze probíhalo bez větších problémů. Po 8 h od dokončení stavby hráze byl 

iniciován odpal výbušného systému při kterém došlo k selhánce. Opakovaný odpal výbušného 

systému byl proveden po 30 hod. od dokončení stavby hráze. Samotné hrázové těleso po 

zatížení dynamickým tlakem převyšujícím 1 MPa vydrželo bez viditelného poškození. 

Komplexní vyhodnocení výbuchovzdornosti hrázového objektu postaveného z materiálu Jb-

P31-1, je shrnuto v následující tabulce: 

Sledovaná hodnota Skutečnost 

Maximální hodnota výbuchového tlaku v čele vlny 0,46 MPa 
Maximální hodnota tlaku na hrázi – primární vlna 1,047 MPa 
Maximální hodnota tlaku na hrázi – sekundární vlna 1,237 MPa 
Maximální rychlost čela tlakového maxima 678 m.s-1 

Maximální rychlost odražené vlny 762 m.s-1 
Maximální rychlost šíření plamene 295 m.s-1 
 



 207 

2.3. Třetí VVUH 
 
Stavba třetí VVUH byla provedena v listopadu 2007. Před stavbou této hráze bylo rozhodnuto 

pro získání více vstupních poznatků pro výpočtové modely, že bude dimenzována v limitní 

šířce 1,2 m, bude použito materiálu s příznivějšími pevnostními charakteristikami, tj. 

Tekblendu H a hráz bude osazena pohybovými čidly.  

Konstrukci peření pro vymezení limitní šířky hrázového objektu 1,2 m tvořily lehké 

betonářské stojky „PERI“, odkory co půl metru, mřížovina 3 × 2 m s okatostí 100 × 100 mm 

z drátu průměru 4 mm a juta utěsněná paprsky.  

Z důvodu nízkých venkovních teplot při plnění hráze, které započalo 28. 11. 2007 v 1.15 hod. 

a bylo ukončeno v 6 hod. 45 minut, tj. doba stavby 5 hod. 30 minut, bylo nutné zajistit 

předehřátí materiálu ve skladech na 14 °C. Také byl zajištěn dovoz teplé vody v cisternách, 

celkem dovezeno 15 m3 vody o předpokládané teplotě 50 – 60 C (skutečnost 51,6 °C), tato 

voda byla mísena s vodou z vodovodního řádu na teplotu cca 20 až 21 °C (teplota směšované 

vody při počáteční aplikaci činila 25°C pro „nastartování“ procesu tuhnutí). 

Průměrný hodinový výkon čerpadla 2,02 t/hod., maximální 2,75 t/hod. 

Pro tloušťku hráze 1,2 m byla spotřeba suchého materiálu 13,15 t, mísící vody 15 760 litrů a 

průměrný vodní součinitel činil 1,1985 (při plánovaném 1,2). 

Po dokončení plnění hráze bylo pro odpal výbušného systému odstraněno lehké peření. 

Z důvodu nestability koncentrací metanovzdušných komor byl první odpal proveden po 34 

hodinách od stavby hráze. 

Vyhodnocení experimentálního měření představuje následující tabulka: 

Sledovaná hodnota Skutečnost 
Maximální hodnota výbuchového tlaku v čele vlny 0,566 MPa (T2) 
Maximální hodnota tlaku na hrázi 1,114 MPa (T3) 
Maximální rychlost čela tlakového maxima 760 m.s-1 (T1- T4) 
Maximální rychlost odražené vlny 811 m.s-1 (T1- T4) 
Maximální rychlost šíření plamene 362 m.s-1 (F1- F3) 
Maximální tlak na lutnovém poklopu 1,808 MPA (T5) 
Maximální výkmit hráze 13,3 mm (P) 
Trvalá deformace (výduť) hráze 1,4 mm (P) 
Rychlost deformace hrázového tělesa 0,68 mm.ms-1 (P) 
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Pohybové čidlo na hrázi 

 

Hráz vydržela dynamické zatížení 1,114 MPa (T4) s okamžitým průhybem 13,3 mm (P) a 

trvalou deformací 1,4 mm, kterou demonstruje následující graf. 

Hmota Tek blend-H - zkouška č.1 (29.11.2007)
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Těchto výsledků bude využito k verifikaci dalšího modelového výpočtu ze strany pracovníků 

VŠB – TU FAST.  

Na hrázovém tělese z přístupové strany se projevila centrální trhlina v geometrickém středu 

hráze šířky 3 mm a drobný systém minimálních vlásečnicových trhlin mezi průlezy a 

potrubím hráze (viz následující obr.). Z vnitřní strany hráze byla vysledována centrální trhlina 

šířky 1,5 mm středem hráze. Hloubky byly neměřitelné. 
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Systém trhlin 

Po dohodě s koordinátorem projektu a spoluřediteli byly provedeny ještě dva odpaly, které 

byly provedeny 13.12.2007 a 18.12.2007. Hráz vydržela oba dva odpaly při dynamických 

výbuchových tlacích 0,98 MPa resp.0,92 MPa. Při těchto odpalech byly naměřeny maximální 

průhyby hráze  15,5 mm  resp. 9,2 mm a trvalé deformace 8,9 mm resp. 5,1mm. Tyto 

parametry je vidět následujících dvou grafech. 

Hmota Tek blend-H - zkouška č.2 (13.12.2007)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200

čas [ms]

tla
k 

[k
Pa

]

0

3

6

9

12

15

18

[m
m

]

T4 (P-hráz) dráha
 



 210 

Hmota Tek blend-H - zkouška č.3 (18.12.2007)
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Po každém následujícím odstřelu se povrchové trhliny zvětšovaly až do šíře 4 mm a 

vlásečnicové na 0,5 až 1,4 mm jak z přístupové strany tak ze strany vnitřní. Po třetím odstřelu 

se centrální vnitřní trhlina zmenšila na 0,5 mm. 

3. Závěr 
Při likvidaci třetího hrázového objektu (po třetím odstřelu) bylo ověřeno, že v hloubce cca 20 

cm měly trhliny již poloviční šíři oproti rozměrům naměřeným na povrchu.V hloubce cca 40 

cm tyto trhliny pokračovaly pouze vlásečnicovým systémem. 

Hrázový objekt šířky 1,2 m trojnásobně namáhán dynamickým zatížením 1 MPa odolal 

tomuto zatížení bez výrazného poškození a zachoval si těsnost. Porušení objektu se projevuje 

vznikem nekomunikujících trhlin a mikrotrhlin. 
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ZKUŠENOSTI Z OVĚŘOVACÍHO PROVOZU STAVBY 

VÝBUCHOVZDORNÝCH UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ Z MATERIÁLU 

TEKBLEND H 
 

Abstract 

This report concern on experience witch we get during construction of permanent 

stopping filled with new kind of material. We filled this permanent stopping by material 

consist of mixture of quickly solidify prefabricate concrete called – Tekblend H. Construction 

of tree permanent stopping was realized on the basis of tested working permitted by Czech 

mining authority in Prague. This material hasn’t been authorized for construction of 

permanent stopping yet. Darkov mine send request for tested working as a part of project 

num. 48/2006 program of science and research Czech mining authority to test the technology 

of building permanent stopping in deep mine by using quickly solidify material. VVUÚ 

solving this project n.48/2006 and we coordinated our work with them. 

 

1. Úvod 

V současné době se v podzemí dolů používá pro včasné výbuchovzdorné uzavírání 

opuštěných důlních děl, (vydobytých porubů, jejich širšího okolí i dalších více 

nepotřebných chodeb), a pro likvidaci požárů prostorovým uzavíráním uzavíracích 

hrází vyplněných sádrovým rmutem hydromechanickým způsobem. Sádra je jediným 

materiálem schváleným pro důl splňujícím požadavky na zajištění včasné 

výbuchovzdornosti a umožňujícím relativně rychlé zřízení výbuchovzdorného 

uzavření důlních děl. Na trhu je při tom k dispozici sortiment materiálů, které ve 

srovnání se sádrou vykazují vyšší hodnoty pevnosti, rychlejší dobu tuhnutí, vyšší 

vodní součinitel při hydromechanickém vyplňování hrází. V důsledku vlastností těchto 

materiálů je možné volit menší tloušťky hrází, výrazně snížit objem materiálu 

potřebného k vyplnění výbuchovzdorné hráze a tím urychlit čas potřebný ke zřízení 

výbuchovzdorného uzavření důlních děl. Uvedená problematika je řešena projektem 

mailto:E:hajekd@okd.cz
mailto:vojtech.feber@okd.cz
mailto:selesovskyp@vvuu.cz
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č. 48/2006 ČBÚ pod názvem:“Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska 

konstrukce a použitých materiálu , bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a 

v podmínkách podzemního stavitelství“. Řešitelem projektu je VVUÚ, a.s. Z důvodu 

ověření vlastní technologie stavby hráze z rychle tuhnoucího materiálu v provozních 

podmínkách hlubinného dolu byla Dolem Darkov byla podána žádost o povolení 

ověřovacího provozu a v součinnosti s řešitelem tohoto projektu, kterým byla 

doporučena hmota Tekblend H, byly realizovány stavby tří uzavíracích hrází. 

 

2. Složení a vlastnosti použitého materiálu Tekblend H 

2.1.Použitý materiál tvoří prefabrikovaná rychle tuhnoucí směs, obsahující různé druhy 

cementů, jemná zrna kameniva, minerální pojiva a modifikující přísady. Vyznačuje se 

rychlým nárůstem pevnosti v tlaku a tahu za ohybu v závislosti na čase. Začátek doby 

tuhnutí je po 10 minutách. Dopravitelnost materiálu min. 100 m s převýšením 25 m. 

V procesu zrání hmoty ani po jeho ukončení nedochází ke tvorbě vnitřních trhlin. 

2.2. Technická data 

Parametr  Hodnota 

Mísící poměr voda: prášek l/kg 1,2 : 1 1,3 : 1 1,4 : 1 

Objemová hmotnost zatvrdlého betonu kg.m-3 1500 ± 150 

Vydatnost (objem vyrobený z 1 t prášku) m3/t 1,5 1,6 1,7 

Tekutost min. 10 

Začátek tuhnutí min. min.10 

Pevnost v tlaku po 2 hod. MPa min.4,4 min.3,9 min.3,7 

Pevnost v tlaku po 4 hod. MPa min.5,4 min.4,8 min.4,6 

Pevnost v tlaku po 8 hod. MPa min.6,7 min.5,7 min.5,6 

Pevnost v tlaku po 28 dnech MPa min.12,0 min.10,0 min.8,0 

Pevnost v tahu za ohybu po 8 hod. MPa min.3,0 min.2,8 min.2,5 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech MPa min.3,4 min.3,2 min.3,0 

Dynamický modul pružnosti GPa >3,2 

Obsah přírodních radionuklidů: 

Index hmotnostní aktivity 
- <0,5 

Dynamická viskozita suspenze m.Pas <200 

Velikost zrna mm <0,3 
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3. Situování uzavíracích hrází  

Výbuchuvzdorné hráze byly postaveny pro nehavarijní uzavření již vydobytého 

porubu 337 111 v 37 ef sloji, 1. dobývací kře lokality Gabriela závodu 2 Dolu Darkov 

a následně k nehavarijnímu uzavření širšího okruhu tohoto porubu na třídách. 

V období od 27.11.2007 do19.12.2007 byly realizovány stavby celkem tří hrází.  

 

4. Výpočet tloušťky hrází 

Tloušťka hrází byla stanovena podle ustanovení §14 vyhlášky ČBÚ č.4/1994 Sb., 

kterou se stanoví požadavky na provedení  a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a 

izolaci větrů a uzavírání důlních děl, následovně: 

[ ]1                                                                          
σ

kP
b0,9  L

tl

V
max

⋅
⋅⋅=  

kde: 

L - nejmenší tloušťka hráze [m] 

bmax - největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) [m] 

PV - výbuchový tlak [MPa] 

k - součinitel bezpečnosti  [-] 

σtl - nejmenší pevnost v tlaku použitého materiálu [MPa] 

 

Při stavbě hrází byl dodržen mísící poměr 1,3 : 1  

PV = 0,5 MPa 

k - součinitel bezpečnosti volíme : 

k = 1 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci větrních proudů uvnitř větrní oblasti 

a pro uzavírací hráz určenou k uzavírání opuštěných důlních děl a stařin bez nebezpečí 

samovznícení uhlí  

k = 2 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci jednotlivých větrních oblastí, pro 

uzavírací hráz určenou k uzavírání důlních děl a stařin s nebezpečím samovznícení 

uhlí a pro hrázový objekt, který při povolování hornické činnosti určí obvodní báňský 

úřad.  

σtl  - pevnost v tlaku po 28 dnech min.10 MPa  

 

Hodnoty pro konkrétní hráz na třídě č. 3886 jsou uvedeny v bodě č.7 
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5. Vlastní stavba hrází  

5.1 Kotvení hráze 

Hráz byla ukotvena dle požadavku §16 vyhl. 4/1994 Sb. do záseku po celém obvodu 

důlního díla. Obdélníkový zásek se zhotovil na neporušenou horninu nebo uhelný 

pilíř. Hloubka záseku byla stanovena na 50 cm.  

 

5.2 Konstrukce opěrného peření 

Opěrné peření bylo zhotoveno tak, aby odolalo hydrostatickému tlaku betonového 

rmutu v prostoru hráze. Bylo postaveno do záseku. Prostor mezi zadním a předním 

peřením byl vyčištěn od volně napadané hlušiny a uhlí. Pro stavbu peření bylo použito 

vzpěr TH výztuže, které byly vzepřeny proti směru možného výbuchu dřevěnými 

vzpěrami do TH výztuže. Po ověření samonosnosti materiálu je možno upustit od 

stavby těchto dřevěných vzpěr. Opěrné peření hráze bylo provedeno z krajin 

překrytých jutovinou. K hrázi stavěné do dovrchně vedeného důlního díla byl pro 

zesílení prostřední části předního peření stavěn tzv. křížový polygon proti možnému 

ujetí hráze. Tento polygon byl samostatně vzepřen dvěmi dvojicemi vzpěr do TH 

výztuže. Ve vrchní třetině  předního peření bylo ponecháno „okno“ o rozměrech 

600 x 600 mm pro kontrolu plnění hráze, které se po dosažení hladiny betonového 

rmutu k jeho okraji uzavřelo připraveným poklopem.  

 

6. Technické prostředky pro vyplnění hráze 

Čerpadlo pro dopravu betonové směsi k hrázi 

Typ čerpadla : MTF1 – vřetenové s podavačem, vzduchový pohon 

Technické údaje: 

- délka                                                  2,8 m 

- šířka                                                   0,6 m 

- výška                                                 0,7 m 

- hmotnost                                           350 kg 

- výkon                                                od 2 do 15 m3/h 

- množství vody                                  od 5 – 80 l/min 

- teplotní rozsah                                  0 do +40°C 

-dosah čerpání: 

horizontální                         do 250m 
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svislý                                 do 60m 

- druh motoru                                       VMZ-15 P-1 

- výkon                                                 15 kW 

- tlak vody                                            0,3-0,6 MPa  

- průměr výtlačné hadice                     ∅ 32 mm - ∅ 52 mm 

-jednostupňová ozubená převodovka 1 N125 

Dopravní vedení 

Jako dopravního vedení bylo použito požárních hadic C 52 v rozsahu od 

7÷20 m v závislosti na umístění čerpadla pro jednotlivé stavby hrází. 

 

7. Poznatky získané při vyplňování hrází  

V součinnosti s řešením projektu Věda a výzkum č. 48/2006 ČBÚ, byly při 

vyplňování hrází zaznamenávány v pravidelných 30 min. intervalech hodnoty teploty 

okolního prostředí a relativní vlhkost prostředí, teploty vody použité k míšení směsi a 

v neposlední řadě množství použité hmoty a vody pro přípravu betonového rmutu, 

příklad viz. Příloha č. 1 Tabulka naměřených hodnot při vyplňování hráze č.3886. 

Množství spotřebované vody bylo měřeno průtokoměrem, kterým je vybaveno 

čerpadlo MTF 1, u poslední vyplňované hráze č.3886 byl pro zvýšení spolehlivosti 

měření použit vodoměr značky Wottex Actaris. Pro dosažení doporučeného vodního 

součinitele 1,3 dodržovali zaměstnanci při vyplňování hráze interval 50kg hmoty (dvě 

balení) za minutu a přívod vody byl regulován na 60 l/min. V průběhu stavby hrází 

nebylo nutno stanovit žádnou technologickou přestávku, plnění probíhalo bez 

přerušení chodu čerpadla a nebyly zaznamenány žádné výrazné změny na statickém 

ani hydraulickém tlaku vody a vzduchu. Při vyplňování nebyly zjištěny anomálie 

v chování tuhnoucí směsi v hrázi. 

Při vyplňování jedné z hrází byly dodavatelem hmoty odebrány vzorky použité směsi 

u kterých byla ověřena po 8 a 24 hodinách mimo jiné i pevnost v tlaku. Odběr vzorků 

a zkoušky byly provedeny zaměstnanci VŠB – TUO FAST. Byly zjištěny hodnoty po 

8 hodinách 5,12 až 10,20 MPa a po 24 hodinách 6,80 až 12,47 MPa. Rozptyl ve 

výsledcích pevnostních zkoušek byl zapříčiněn způsobem míchání hmoty, čerpadlo 

mísí vodu s dopravovanou hmotou v určitých cyklech, to způsobí rozdílnou 

konzistenci smíchané hmoty při dopravě. V hrázi se hmota smíchá na jednotnou 

konzistenci, kdežto  v použitých vzorkovnicích velikosti 150/150/150 mm k tomuto 
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smíchání již nedošlo. Kompletní výsledky pevnostních zkoušek má k dispozici firma 

Minova, a.s. 

 

8. Srovnání tloušťky hráze, množství materiálu a nákladů pro stavbu hráze č. 3886 

vyplněné sádrou a lehkou betonovou směsí  Tekblend H na závodě 2, OKD, a. s., 

Dolu Darkov 

 

Tloušťka hráze z hmoty Tekblend H odpovídá §14, odst. 2 Vyhl.ČBÚ č.4/1994 při 

nejmenší pevnosti v tlaku 10 MPa: L = 1,44 m, zvolena tloušťka 1,5  m. 

Tloušťka hráze vyplněné sádrou hydromechanickým způsobem by odpovídala bodu 

2.S.1.1 Instrukce 1/2003 OKD, HBZS (sádrové pojivo G-2 B II): L = 3,521m, zvolena 

tloušťka 3,6m. 

 

Materiál potřebný pro vyplnění 1m3 : 

počet balení hmotnost balení cena 1kg Celkem 
materiál : 

[ks] [kg] [Kč] [kg] 

Sádra 33 30 2,4 990 

Tekblend H 23,6 25 10,78 590 
 

Materiálové náklady : 

materiál: sádra Tekblend H 

 šířka 

[m] 

výška 

[m] 

tloušťka 

[m] 

šířka 

[m] 

výška 

[m] 

tloušťka 

[m] 

rozměry  5,03 3,2 3,6 5,03 3,2 1,5 

objem [m3] ~ 46,4 ~ 19,3 

hmotnost [kg] 45 900 11 375 

balení [ks] 1 530 455 

cena mater. pro 

vyplnění [Kč] 
110 160 122 623 

cena mater. pro 

stavbu [Kč] 
15 000 15 000 

mat.náklady 

celkem  [Kč]  
125 160 137 623 
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Mzdové náklady : 

 sádra Tekblend H 

směny na stavbu  40 40 

směny na dopravu 48 14 

směny na plnění  15 8 

směny celkem 103 62 

celkem [Kč] 306 940 184 760 

 

Celkové náklady: 

sádra Tekblend H 

432 100 Kč 322 283 Kč 

  

V tomto případě je výpočet proveden pro stavbu hráze v běžném nehavarijním stavu. 

Ve výpočtu není zahrnuta cena za spotřebu vody, NT vzduchu a naftu při dopravě 

materiálu a vyplňování hrází. 

 

9. Závěr 

Z dosavadních zkušenosti, které byly získány při ověřovacím provozu na Dole 

Darkov, můžeme říci, že materiál je vhodný pro stavbu výbuchuvzdorných 

uzavíracích hrází především pro výrazné snížení množství objemu hmot pro stavbu 

hráze, což  podstatně ovlivňuje nejen rychlost s jakou můžeme přistoupit k stavbě 

hráze, ale i snížení namáhavosti práce a zvýšení kultury práce při stavbě. Vliv důlního 

prostředí, kde teploty okolního prostředí a použité vody byly nad 20ºC příznivě působí 

na rychlost zpevňování směsi, aniž by způsoboval problémy při dopravě rmutu od 

čerpadla k místu plnění. Rovněž jako pozitivní můžeme označit, že voda použitá při 

plnění je vázána na cementové částice a nedochází k únikům do důlních děl. 

Z uvedeného cenového srovnání také jednoznačně vyplývá výhodnost použití 

materiálu na bázi prefabrikované rychle tuhnoucí betonové směsi. Použité čerpadlo 

MTF 1 je pro tyto hmoty vhodné, proti klasickému sádrovému agregátu je vyplňování 

hráze pomalejší, ale lze prokazatelně dodržet požadovaný vodní součinitel. 
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Příloha č. 1 Tabulka naměřených hodnot při vyplňování hráze č.3886. 

Hráz č. :  3886       třída :    3886   datum : 19.12.2007 

čas 
množství 

H2O 

počet balení 

plavené 

hmoty 

množství 

plavené 

hmoty 

vodní 

součinitel 

v/c 

teplota 

ovzduší 

relativní 

vlhkost 

Teplota 

vody 

h : min m3 ks kg [ - ] [ ºC ] [ % ] [ ºC ] 

7 : 30 0,06 2 50 1,2 23,1 64,3 22 

8 : 00 1,600 50 1250 1,28 22.7 64,0 22 

8 : 30 3,450 110 2750 1,25 22,4 64,1 22 

9 : 00 5,300 171 4275 1,24 22,5 64.0 22 

9 : 30 7,150 225 5625 1,27 22,4 65,1 22 

10 : 00 8,700 275 6875 1,265 22,46 65,1 22 

10 : 30 11,050 340 8500 1,30 22,2 66,3 22 

11 : 00 13,150 409 10225 1,29 22,3 66,3 22 

11 : 20 14,900 455 11375 1,31 22,2 66,2 22 
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VYUŽITÍ PAŽÍCÍCH ROHOŽÍ S NÁVLEKEM PRO DOTĚSNĚNÍ 

STROPNÍ ČÁSTI STYKU PORUB-CHODBA PŘI LIKVIDACI PORUBU 

138 810 V 8. KŘE DOBÝVACÍHO PROSTORU LAZY 

 
Abstract 

Mine Lazy used a new product of firm Minova Bohemia s.r.o. – casing mat as the hatching at 

building of  cuff  sealing. Casing mats fully substitute sealing spray, which was not usable in 

operation time of workplace. Multifunction and size variability casing mats with creeling 

recommned product to a wider use in solution of anti-gob prevention. Paper in detail describe 

aplication at first time use. 

 

1. Stručná charakteristika oblasti likvidovaných porubů 138 708 a 138 810. 

   Pro bližší představu o složitosti poměrů při protizáparovém boji v této oblasti je nutno 

předeslat, že samotná hornická činnost pro přípravu bloků pro dobývání v 38. a 39. sloji v 7. a 

8. kře dobývacího prostoru byla zahájena již v roce 1992. Do současnosti bylo obfáráno a 

vydobyto celkem 6 porubů ve sloji č. 530 – „38“ a 2 poruby ve sloji č. 512 – „39“. Za toto 

sledované období bylo zaznamenáno celkem 11 případů samovzněcovacího procesu. Jedním 

z těhto případů byl i výstup kouřů u sekcí č. 30 – 32 v porubu 138 810 dne 24.2.2007 v  645 

hodin. V porubu probíhaly přípravné práce pro likvidaci mechanizované výztuže.  

  Porub 138 810 byl dobýván od března 2006. Postup porubu byl veden s předstihem do 10 m 

před současně dobývaným porubem č. 138 708, který byl dobýván od října 2005. V obou 

porubech byla plněna stanovená protizáparová opatření stanovená závodním dolu. Rozbory 

vzorků vzdušin vykazovaly ve výdušném větrním proudu z obou porubů až do doby vzniku 

mimořádné události hodnotu  maximálně 28 ppm CO. Dne 24.2. 2007 byl ohlášen z dolu 

pracovníky provádějící výklizové práce v porubu 138 810 výstup kouřů u sekcí č. 30 -32 a 

následně byl zaznamenán prudký nárůst koncentrací CO na čidle na výdušné třídě 38 709-2. 

mailto:lazy@okd.cz


 220 

Byl povolán výjezd HBZS Ostrava. Likvidace havárie přímým zásahem probíhala až do 

27.2.2007 , kdy v 1940 hodin došlo k prostorovému uzavření požářiště hrázemi H-1,  

H-2 a  H-3. Tímto došlo k uzavření porubů 138 708 a 138 810  V období po uzavření oblasti 

porubů 138 810 a 138 708 v dané oblasti probíhala inertizace požářiště plynným dusíkem. 

 

2. Likvidace porubu 138 708. 

  Dne 29.3.2007 byl na základě provedeného průzkumu a výsledků rozborů vzorků vzdušin 

proveden opětovný vstup pouze do porubu 138 708. Porub byl ovětrán průchodním větrním 

proudem. Vstup do porubu 138 810 byl plynotěsně uzavřen izopěnovou hrázkou z Krylaminy 

jako i závalový prostor za porubem 138 708 . Veškeré kufry sekcí a prostor mezi stropnicemi 

byl dotěsněn Krylaminou  a v prostoru před Krylaminou byla natažena těsnící plenta v celé 

délce vyklízené části porubu 138 708. Pro zamezení průtahů větrů v úseku spodní úvrati 

porubu byl tento prostor překlenut překlenovacím lutnovým tahem separátního foukacího 

větrání až do sekce č. 25. Prostor před spodní úvrati porubu a celý prostor styku porub-chodba 

až po závalovou izopěnovou hrázku byl ošetřen  těsnícím nástřikem hmoty Křemopur ( viz. 

obrázek č.1). Tato hmota byla aplikovaná po celém obvodu důlního díla na větrní plátno a 

vzniklý prostor za touto manžetou byl rovněž vyplněn izopěnou. Po celou  dobu likvidace 

probíhala inertizace požářiště porubu 138 810 plynným dusíkem a složení vzdušin 

v závalových prostorech byly monitorovány důlní plynovou laboratoří umístěnou u hráze H-1. 

Hodnoty byly přenášeny na centrální řídící stanoviště podniku. Po dobu likvidace porubu 

138 708 byla prokazována inertní atmosféra v dotěsněném porubu 138 810. 

   Likvidační práce v porubu včetně opětovného uzavření této oblasti na hrázích H-1, H-2, H-3 

bylo realizováno 30.8.2007. 

 

3. Likvidace porubu 138 810. 

  Dne 31.10.2007 byl opětovně proveden vstup do oblasti uzavřeného porubu 138 810 přes 

hráz H-2. Pro možnost vstupu do porubu 138 810 a přibírku v prostoru styku porub-chodba 

musela být zlikvidována těsnící Krylaminová hrázka. V prostoru vstupu do zlikvidovaného 

porubu 138 708 byla instalována těsnící Krylaminová hrázka před hráňovou sekci. 

V důsledku poškození těsnící křemopurové manžety bylo nutno vzniklé netěsnosti eliminovat. 

Bylo zvoleno použít pažících rohoží s návlekem. Tyto rohože byly zvoleny pro lepší možnost 

instalace a přechodu nerovnoměrého stropního reliéfu a navázání na zbytky Křemopurové 

manžety v prostoru  styku porub-chodba u obou porubů. Bylo použito rohoží o rozměrech  
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0,5 m x 1,0 m v počtu 65 ks. Prostor v polyetylenové folii , tak i prostor za pažícími rohožemi 

s návlekem byl vyplněn Krylaminou superlehkou .Celková spotřeba činila 600 l roztoku 

Krylaminy superlehké . Bylo celkem  založeno cca 32 m2 plochy ve stropní části v oblasti 

vrchní úvrati porubu 138 810 (viz.obrázek č.2). Porub 138 810 byl v průběhu likvidace větrán 

v režimu větrání separátně foukacím způsobem s průběžnou stavbou těsnících Krylaminových  

hrázek v porubu. V průběhu likvidace porubu 138 810 bylo složení ovzduší v závalových 

prostorách porubu 138 810 monitorováno důlní plynovou laboratoří. Po dobu likvidace 

v porubu byla realizována inertizace plynným dusíkem z úvodní třídy č. 38 711 a 

prokazována inertní atmosféra v závalovém prostoru porubu 138 810. Likvidační práce a 

definitivní výbuchuvzdorné uzavření oblasti bylo dokončeno 29.12.2007. 

 

5. Ekonomické zhodnocení použití pažících rohoží s návlekem. 

 

5.1.  Materiálové náklady: 

- pažící rohože s návlekem  : cca 16 000 Kč 

- Krylamina :                                27 000 Kč 

CELKEM :                                   43 000 Kč 

 

5.2.   Mzdové náklady : 

instalace pažících rohoží s návlekem – 5 x 2 směny ═ 10 směn x 1000 Kč :  10 000 Kč 

vyplnění pažících rohoží  s návlekem a prostoru za nimi  –  3 x 3 směny ═     9 000 Kč            

CELKEM :                                                                                                         19 000 Kč  

 

 

4. Závěr. 

  Závěrem lze konstatovat , že díky využití produktů firmy Minova v kombinaci s dalšími 

protizáparovými opatřeními byly likvidační práce úspěšné. Přes zvýšené materiálové i 

mzdové náklady spojené s těmito pracemi je ekonomický přínos, z titulu znovu použití 

uzavřené technologie, pro další životnost dolu převažující.    
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NÁVRH NOVÉHO SYSTÉMU ŘEŠENÍ PREVENCE ZÁPARŮ PŘI 

RAŽBÁCH VEDENÝCH VE SLOJÍCH S VYSOKOU MÍROU 

NEBEZPEČÍ VZNIKU SAMOVZNÍCENÍ. 
 

Abstract 

 Mining work is pernament going together with a risk of start endogenic fires. Reasons of 

their starts are well known as well as methods to minimalize the risks. Minova Bohemia s.r.o. 

introduced within the previous year new product - casing mat with creeling. Parameters of 

product enable well timed preparation of working place to realised sanitation services. 

 

S neustále rostoucí koncentrací hornické činnosti vyvstává nutnost bezpečného způsobu 

přípravy nových těžebních ploch. Proto ražby ve slojích s vysokou mírou nebezpečí  vzniku 

samovznícení vyžadují zvláštní pozornost při řešení rizika endogenních požárů. Míra rizika 

samovznícení je však dle metodik OKD,a.s. hodnocena pouze pro poruby ( pomocí tzv. M 

kritéria, kdy limitem je počet bodů nad 35).  Je však nežádoucí, aby investiční prostředky 

vložené do nákupu nových razících technologií byly blokovány uzavíráním přípravných 

předků i s technologiemi. Protizáparová prevence se stala nedílnou součástí technologického 

postupu ražby přípravného předku. V přílohách technologických postupů jsou stanovena 

„Opatření k procházení tektonických poruch a procházení slojí při ražení s ohledem na 

protizáparovou prevenci“.  Cílem těchto opatření je zamezit možnostem vzniku endogenních 

požárů. Potenciálními rizikovými místy jsou neasanované vícevýlomy, tlakově porušená 

pásma slojí, oblasti přecházení tektonických poruch, procházení slojí překopními ražbami, 

nelikvidované vrty, otřasná odlehčovací trhací práce. 

Zodpovědnost za realizaci stanovených opatření má vždy vedoucí provozního úseku. O 

včasné realizaci primárních protizáparových opatření (snížení zabírky, zvýšení hustoty 

budování, vyplnění vícevýlomů, zpevňování pilíře pomocí PUR ampulí a dřevěných svorníků, 

tlaková lepící injektáž horninového masívu, jehlování, svorníkování, nástřik zpevňovacích a 

těsnících asanačních hmot) je plně v kompetenci směnového předáka a technika. Realizace 

mailto:cada@minova.cz
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jakýchkoliv protizáparových opatření se může zdát kontraproduktivní, poněvadž vždy se 

snižuje čistý směnový čas na progresivní činnosti – ražení (splnění směnového úkolu 

v režimované metráži) a naopak dochází k navýšení materiálových nákladů provozního úseku. 

Přirozeným důsledkem je snaha omezit plnění stanovených protizáparových opatření na 

minimum. Občas dochází až k fatálním chybám, kdy nerozhodnost zodpovědných pracovníků 

způsobuje havárii přípravného předku (odtěžování geomechanicky nesoudržného nadloží 

z vyjetého předpolí raženého díla vytváří neměřitelné kaverny zhoršující napěťodeformační 

parametry okolí raženého díla ). Dokumentování vzniklých vícevýlomů pracovníky 

provozního úseku a jejich zakreslení do podélných profilů pracovníky ODMG je sice také 

důležité, ale vede pouze k pasivní ochraně stanovením odběrových míst vzorků vzdušin, 

popřípadě i periodické kontrole s měřením teplot uhelné hmoty profesionálním záchranářem. 

Dle technických možností dolu lze nakonec nainstalovat i kontinuální čidlo k měření 

koncentrací kysličníku uhelnatého. 

 

Z pohledu systematického řešení protizáparových opatření je nutné, aby razičská osádka byla 

natolik materiálově zabezpečena, aby mohla v kterémkoliv okamžiku změnit hustotu 

budování, vyplnit vzniklý vícevýlom inertním materiálem, zahájit jehlování stropu a zabránit 

vyjíždění uhelného pilíře lepením PUR ampulemi s dřevěnou jehlou ve vrtu. Každá další 

činnost vyžaduje přítomnost specializovaných pracovníků schopných ovládat speciální 

agregáty k provedení potřebných injektáží, popř. nástřiků. Vývoj stále dokonalejších hmot a 

technologií umožňuje dnes kvalitativně lepší utěsňování horninového masívu a dokonalejší 

vyplňování volných prostor. Požadavky na materiály používané k utěsňování horninového 

masívu a vyplňování volných prostor jsou dnes vysoké. Používané hmoty musí být nehořlavé, 

antistatické, časově stálé, relativně pružné a vodě odolné s dobrou přilnavostí k hornině. Dále 

je vyžadována jednoduchá aplikace s krátkou reakční dobou a samozřejmě nízkou pořizovací 

cenou.  

 

Cílem společnosti Minova Bohemia s.r.o. je uvádění na trh pouze kvalitních, ověřených a 

bezpečných produktů k zabezpečení všech požadavků protizáparová prevence. V krátkosti 

uvedeme systematický přehled jednotlivých rizik záparů se současným osvědčeným 

návrhem eliminace rizika vzniku endogenních požárů. 
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•    zabránění úniku větrního proudu do volných prostor nad  výztuží (nekontrolovatelné 

průtahy) hromadění metanu a   

-    močovinová pěna Krylamina, životnost dle stupně napěnění až 12 měsíců (min.) 

-    fenolová pěna Ekoflex, životnost neomezena 

-    výplňová napěňující cemento-popílková směs Wilfoam K, životnost neomezena 

 

• zpevňování porušeného vyjíždějícího uhelného pilíře 

- lepící ampule PUR v kombinaci s dřevěnou jehlou 

- tlaková injektáž lepícími hmotami Bevedan-Bevedol S 

- lepené sklolaminátové svorníky, např. Rockbolt aj. 

 

• zpevňování propadávajícího bezprostředního nadloží 

- zavrtávané injekční svorníky s následnou tlakovou injektáží lepícími hmotami 

 

• těsnění rozrušené sloje v bocích díla (geomechanicky porušená oblast, staré vrty) 

- tlaková injektáž organicko-minerální hmotou Krylamin DU a DUS 

- tlaková injektáž polyuretanovými lepícími hmotami Bevedan-Bevedol S 

- injektáž starých vrtů Geolithem 

 

• zpevňování a dotěsňování uhelné sloje v bocích a stropě díla  

- nástřiková konsolidační směs P 3/41 

- nástřiková hydroizolační cementová směs FT-30 

- výplňová cemento-popílková směs Wilfoam K 

 

• zvyšování únosnosti výztuže (náhrada základkového polštáře) 

- výplňová lehká betonová směs Tekblend H 

- výplňová cemento popílková směs CP.MIX 

 

Všechny z výše uvedených hmot a doporučovaných kotvících prvků jsou k dispozici ve 

skladových prostorách firmy Minova, včetně aplikační technologie. 
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Těsnící manžety 

V oblasti protizáparové prevence jsou v OKR již první zkušenosti také s nástřikovými 

těsnícími manžetami. Jejich smyslem je zamezení přístupu kyslíku k místu s potenciálním 

rizikem záparu oddělením provozovaného pracoviště od inertizované přiléhající části důlních 

prostor. Inertizovaná oblast izolovaná těsnící manžetou musí být trvale držena v přetlaku. Na 

pracovišti je často povolována výjimka z bezpečnostních předpisů na snížený obsah kyslíku.  

Rozlišujeme dvě metody vytváření  manžet.  

• metoda nástřiku – přímo na horninu anebo častěji na výstroj důlního díla (torkret) 

• metoda injekční – krátkými injekčními jehlami, hadičkami se vytváří cca 20-30 cm     

                                      hrubá vrstva v napadávce za výztuži po obvodu důlního díla  

 

V obou případech se jedná o použití  materiálů s velmi krátkými reakčními časy a vysokou 

viskozitou. Nástřikové a injekční (výplňové) materiály na bázi fenolformaldehydových 

systémů aplikované po celém obvodu důlního díla pomohou sice k rychlému vytvoření těsnící 

manžety o určitém stupni těsnosti, ale vyžadují trvalé napouštění plynného dusíku do výlomu, 

protože volný prostor mezi výlomem a těsnící manžetou je bez odvodu tepla a s trvalým 

rizikem proudění vzdušin. Při realizaci fenolformaldehydové těsnící manžety musí být 

stanovena přísná hygienicko-bezpečnostní opatření (odvolání pracovníků ve větrních cestách 

z důvodu uvolňování formaldehydu, ochrana dýchacích cest pracovníků chemickými 

respirátory). Závažným rizikem je jejich teplotní degradace, která začíná již od 80-120°C, 

v závislosti na použitém plnivu (dřevěná moučka, azbest). V případě endogenního požáru je 

nutné počítat také s termooxidací vytvrzené fenolformaldehydové pryskyřice . Při teplotách 

nad 300°C dochází  ke vzniku těkavých produktů, jejichž hlavní součástí je fenol. Z těchto 

důvodů nelze považovat těsnící manžety prováděné z fenolovoformaldehydových pěn za 

vhodné. 1) 

Za velmi vhodné lze považovat kombinaci fenolformaldehydové hmoty s následnou zálivkou 

cemento-popílkovými napěňujícími materiály, které dotěsní případné netěsnosti a vytvoří 

teplotně odolný vzduchonepropustný polštář vyplňující a geomechanicky stabilizující  

vzniklou kavernu. Takováto kombinace plně chrání důlní dílo před endogenním požárem. 

Dobře se v případech likvidace havarovaných porubů osvědčily těsnící manžety vytvářené 

jako neprodyšná stěna oddělující místo plenění od inertizovaného porubu. Tyto Křemopurové 

těsnící manžety (membrány) jsou realizovány za přísných hygienicko-bezpečnostních 

opatření, protože se jedná o křemičito-izokyanátové hmoty.  Pro velmi vysoký těsnící účinek 
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se Křemopur s výhodou využívá k zabránění výstupu plynu přímým nástřikem na horninu, 

uzavírací hráz a její okolí, lze jej využít i jako antikorozní ochranu před stékající vodou. 

 

 

Stavby brudniků  

Nejvyšším stupněm ochrany a současně nejekonomičtějším, tj. trvalým protizáparovým 

opatřením, je použití výplňových a zpevňujících materiálů za účelem realizace výstavby 

„brudníku“, tj. objektu zamezujícího přístupu kyslíku k porušené části uhelného masívu, která 

se nachází ve výlomech a je mimo účinný dosah větrního proudu. Takovéhoto stavu lze 

docílit pouze provedením 100 % vyplnění volných prostor vícevýlomů. V minulosti byly 

prováděny stavby brudníků pomocí vnitřního filtračního peření – bednění ohrazujícího 

pracovní prostor, nabitého na polygon podbudovávající poddajnou ocelovou obloukovou 

výztuž. Do dutiny za takováto peření je následně začerpávána nejčastěji cemento-popílková 

směs. Popílek se dopravuje ve vozech a na místě je mísen dle pevnostních požadavků s větším 

či menším množstvím cementu. Takováto realizace je časově zdlouhavá a zásadním 

způsobem je následně snížen světlý profil důlního díla. Pro urychlení asanačních prací se 

může zvolit vyplňování sádrou, ale ta je po vyzrání netěsná (vyžaduje doplňkovou tlakovou 

injektáž ).  V posledních létech byly na trhu k dostání napěňující cemento-popílkové směsi, 

kterými bylo zajišťováno rychlé vyplnění volných prostor s trvalou těsností vytvořeného 

brudníku. Cemento-minerální napěňující směs Wilfoam K dokáže vytvořit z 1 tuny prášku 10 

až 12 m3 pěny, která dokáže protéci napadávkou ve výlomech a vytvořit těsný, teplotně  a 

objemově stálý geokompozit. Technologie ale vyžaduje aplikaci hmot speciálním výkonným 

vřetenovým čerpadlem s řízeným vodním součinitelem. Také zde přetrvává požadavek na 

poměrně těsné provedení ohrazujícího peření. Za tímto účelem přišla firma Minova Bohemia 

s.r.o. v roce 2006 na trh s myšlenkou, kdy chceme ušetřit náklady související s dodatečnou 

stavbou „brudníku“ a současně zajistit možnost vyplňování vzniklého vícevýlomu 

bezprostředně ihned za postupující čelbou (respektování inkubační doby záparu). 

 

 

Pažící rohož s návlekem – univerzální řešení 

Novým navrhovaným řešením je aplikace pažící rohože s návlekem. Při použití pažící rohože 

již při ražbě důlního díla se pažící rohož použije náhradou za tahokov, svařovanou mřížovinu, 

tyčovinu nebo betonové pažnice tak, že jednotlivé rohože jsou vkládány postupem zdola 

nahoru od počvy díla za obloukovou výztuž. Zahnuté ( o 90°) podélné dráty - „zámky“- musí 
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směřovat do profilu díla. Za pažící rohož je následně proveden základkový polštář. Další 

pažící rohož je umístěna ke spodní tak, že záložky obou rohoží se vzájemně překrývají. Pro 

lepší stabilitu je možno jednotlivé rohože jistit k výztuži pomocí vázacího drátu. Ve směru 

postupu raženého díla se postupuje obkládáním dalšího segmentu obloukové výztuže  opět od 

počvy tak, že „zámky“ se protknou přes návlek rohože již obloženého oblouku. Tím se docílí 

překrytí pažících rohoží v podélném i příčném směru. Za takto připravený obklad výztuže je 

možno následně začerpávat jakýkoli těsnící materiál podle požadavku na pevnost a životnost 

výplně na bázi močovinoformaldehydové pěny, fenolformaldehydové pěny nebo cemento 

minerální napěňující směsi. K zajištění vyšší těsnosti a únosnosti díla lze provést nejprve 

vyplnění přímých dutin po obvodu díla pěnou s rychlým reakčním časem a napadávku uhlí ve 

stropě překrýt následnou zálivkou cemento-minerálními pěnami. 

                                    

Obrázek č.1    

Vyplňování výlomů za 

pažící rohoží s návlekem 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Průměr podélného prutu mm 7 7 7 8 8 8 

Průměr příčného prutu mm 5 5 5 6 6 6 

Celková délka rohože (L) mm 690 990 1190 690 990 1190 

Celková šířka rohože (S) mm 500 500 500 500 500 500 

Rozteč výztuže / bednění mm 500 800 1000 500 800 1000 

Vzdálenost příčného prutu od konce rohože (G) mm 195 245 245 195 245 245 

Maximální zatížení rohože kN 9,0 17,5 

Pažící rohože je možno vyrábět dle přání zákazníka o velikosti ok (a x b): 50 x 50mm,  

100 x 50mm nebo 100 x 100mm. 
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Při použití pažící rohože jako dodatečného hrazení pro stavbu tzv. brudníku jsou pažící 

rohože navazovány na lícní stranu výztuže postupem zdola nahoru tak, že zahnuté podélné 

dráty – „zámky“ – směřují do boku díla. Jednotlivé rohože jsou ukládány se vzájemným 

překrytím jak ve svislém (záložky), tak vodorovném směru a fixovány k výztuži pomocí 

vázacího drátu. Za takto zhotovenou obálku je následně začerpáván těsnící materiál.  

 

U obou alternativ je při volbě rohože nutné zohlednit tlakové poměry v jakých se dílo nachází 

a volit rohož zhotovenou z drátů síly 8/6 nebo 7/5 mm. 
 

 

Závěr : Ražby ve slojích náchylných samovznícením vyžadují stanovení zvláštních opatření.  

Vhodnou kombinací preventivních opatření lze zamezit tvorbě endogenních požárů. Materiály 

aplikované při vyplňování vícevýlomů mohou být aplikovány za předem vkládané ohrazující 

výztužné pažící rohože s návlekem. Takto lze dosáhnout značných úspor mzdových 

prostředků při realizacích asanačních prací. Stavby brudniků nového typu se aplikací pažicích 

rohoží s návlekem urychlují a především prostorově zjednodušují. Především dojde k 

urychlení realizace protizáparových opatření. Vybavení razičského kolektivu havarijní 

zásobou PUR ampulí, dřevěných jehel, IBO svorníků a pažících rohoží lze považovat za 

nezbytnou součást aktivní připravenosti zahájit účinná opatření v okamžiku prvotních 

náznaků prolamování nesoudržného nadloží a tvorbě vícevýlomů na čelbě raženého díla. 

Následné vyplnění výlomů inertním napěňujícím materiálem snižuje počet odběrových míst, 

počet nasazených kontinuálních měřících čidel a ve finále i počet směn na havarijní zásahy.  

Takto lze dosáhnout požadované eliminace rizika dočasné ztráty razící technologie a metráže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Makromolekulární látky, svazek 32, Odolnost plastů a pryží, B.Doležal, SNTL 1981 
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REALIZÁCIA PODZEMNEJ VENTILÁTOROVNE NA VETRACOM 

HOR. 306 m n. m. v SMZ a.s. JELŠAVA 
 

Abstract 
 

Fresh air as well as used air circulation is very important in underground mining. For this 

purpose it was necessary to build and place underground ventilator. Realization of this 

underground ventilator was difficult as well as financial matter. Realization tunnel process, 

construction part of ventilation station scaffold and placing of ventilator is described in this 

contribution.  

 

1. Úvod  
             SMZ a.s. Jelšava je ťažobno – spracovateľská firma, ktorá sa zaoberá ťažbou 

a následným spracovaním magnezitovej suroviny. Patrí k popredným svetovým producentom 

sypkých, zásaditých žiaruvzdorných materiálov s vlastnou surovinovou základňou. Svojou 

špecifickou mineralógiou predstavuje unikátny zdroj železitej magnézie, používanej na 

výrobu najkvalitnejších bázických stavív pre cementárne a bázických monolitických hmôt pre 

oceliarne. 

 Firma má za sebou už svoju 100 ročnú históriu. Ťažba magnezitu v Jelšave prešla od 

lomového ( povrchového ) spôsobu dobývania až k podzemnému spôsobu ( od 60. rokov 

minulého storočia ), ktorým dobýva aj v súčasnej dobe.  Ťažba magnezitu je rozdelená 

horizontálne na 3 ťažobné obzory:  

– hor. 400 m n. m. 

– hor. 323 m n. m. 

– hor. 220 m n. m. ( nový ťažobný obzor ) 

Na hor. 400 m n. m. prebieha ťažba na pracovisku 4001G.  Zásoby na celom obzore sú  

vyťažené už na cca 95 %, a preto súbežne s ťažbou prebiehajú aj likvidácie už vydobytých 

priestorov. 

Na hor. 323 m n. m.  prebieha ťažba magnezitu na pracoviskách SB, SC, SD, SA3, SA4. 

Zásoby na celom obzore sú vyťažené na cca 80 %, ale ešte nezačali likvidácie už vydobytých 

priestorov. 

mailto:dudor@smzjelsava.sk
mailto:matejm@smzjelsava.sk
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Hor. 220 m n. m. je nový ťažobný obzor. Od začiatku roka 2002 na ňom prebiehajú otvárkové 

práce na jeho sprístupnenie pre potreby ťažby. V súčasnej dobe sú už vyrazené všetky 

horizontálne banské diela vrátane hlavnej odťažbovej úpadnice SO 107.1, ktorá spája hor. 220 

m n. m. s hor. 323 m n. m., hlavnej výdušnej a vťažnej vetracej chodby. Razenie pokračuje na 

úpadniciach SO 107.3 a SO 107.2. Najdôležitejšia časť otvárky v súčasnej dobe predstavuje  

nutnosť razenia zvislých banských diel, ktoré budú zabezpečovať na celom novom obzore 

prívod čerstvých vetrov na jednotlivé pracoviská, ako aj odvádzanie opotrebovaných vetrov 

z pracovísk.  

 

Hor. 306 m n. m. a príprava realizácie ventilátorovne 

             Pre nutnosť odvádzania opotrebovaných vetrov z ťažobného hor. 220 m n. m., a to 

hlavne z jeho budúcich pracovísk vzniká nutná potreba vyrazenia vetracích banských diel ( 

ďalej len BD ). Na hor. 306 m n. m. sa vyrazil pre tento účel výdušný vetrací obzor. 

Realizácia výdušného obzoru prebiehala v rozdelení celého obzoru na dve razené banské 

chodby: a to SO 108.1 a SO 108.2 ( viď. obr. č. 1 ).  

 

 
obr. č.1 výdušný vetrací hor. 306 m n. m. 

 

Po vyrazení chodieb SO 108.1 a SO 108.2 sa pristúpilo príprave realizácie podzemnej 

ventilátorovne. Z výberového konania vyšla víťazne firma ABB s. r. o. Bratislava s ponukou 

axiálneho ventilátora PFSU - 335- 140 od firmy FLÄKT WOOD ( Sweden ) ( viď obr. č. 2). 

Okrem dodávky ventilátora firmy ABB zabezpečí aj vybavenie 6 kV rozvodne, s označením 

C 02 a s hlavným VN rozvádzačom 02-R1, ktorá bude napájať pohon ventilátora s možnosťou 

pripojenia na túto rozvodňu aj vrtných súprav. 
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                                                              Obr. č.2 ventilátor  typu  PFSU 

Technická charakteristika ventilátora 

Objemové množstvo                 320 m3/s 

Priemer obežného kolosa        3350 mm  

Počet otáčok                             620 ot./ min. 

Nárast statického tlaku             1900 Pa 

Príkon motora                            680 k W 

Uhol natočenia lopatky               51˚ 

Rozhodlo sa o presnom umiestnení podzemnej ventilátorovne, ako aj o odvádzaní vetrov 

z ventilátora na vetrací hor. 390 m n. m. Na tento účel sa mal vyraziť vetrací komín v profile 

až 5 x 5 m ( 25 m ) s označením SO 106.3, ktorý by zabezpečoval prepravu potrebného 

množstva vetrov pri maximálnom výkone ventilátora.  Dĺžka celého vetracieho komína mala 

byť 70 m a komín má spájať dva vetracie horizonty a to hor. 306 m n. m. a hor. 390 m n. m. 

Pri razení komína sa mal využiť už vyrazený vetr. komín v profile 2 x 2 m a spájajúci hor. 

350 m n. m. a 390 m n. m., ktorý sa mal rozšíriť na požadovaný profil ( 5 x 5 m).    

 

Realizácie podzemnej ventilátorovne 

            S realizáciou výstavby podzemnej ventilátorovne sa začalo v septembri 2006. Celková 

realizácia pozostávala z baníckej časti, ktorú vykonávala firma SMZ a.s.  (vo vlastnej réžii) 

a osadenia samotného banského ventilátora vrátane vybavenia rozvodne firmou ABB, ktorá 

vyhrala konkurz na túto akciu. Samotná realizácia začala po vyrazení potrebného úseku 

výdušnej chodby  SO 108.2 ( ako je to uvedené vyššie ) a prebiehala v niekoľkých etapách: 

 

ETAPA I. pozostávala  z vyrazenia banského diela SO 106 v profile 14 x 11 m  a celkovej 

dĺžke 32 m pre osadenie ventilátora v podzemí. Razenie sa začalo v profile 6 x 5 m, kde po 

vyrazení na potrebnú dĺžku ( 32 m ) nasledoval, ako 2. krok rozšírenie na potrebnú šírku 14 m 

a rovnako výšku 11 m. Samotné rozširovanie začalo v profile 10 x 6 m po celú dĺžku 
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ventilátorovne a pokračovalo ďalším rozširovaním na konečný profil 14 x 11 m. Po 

dokončení rozširovacích prác  bolo potrebné odvoziť nastrieľaný materiál, ktorý slúžil, ako 

pevný podklad pre vŕtací voz počas rozširovania. 

Na celkové vyrazenie rozvodne sa použilo 4745 kg trhavín. 

 

 Etapa II. pozostávala s vyrazenia banského diela SO 106.1 v profile 8 x 6 m a celkovej dĺžke 

18 m, ktoré bude slúžiť, ako elektrorozvodňa  pre napájanie ventilátora el. prúdom. 

Samotné razenie sa začalo v profile 5 x 5 m  a po vyrazení potrebnej dĺžky ( 18 m ) 

nasledovalo rozšírenie na potrebný profil 8 x 6 m.  Medzi ventilátorovňou a elektrorozvoňou 

sa ponechal ochranný pilier s hrúbkou 3 m ( viď obr. č. 3 ).  

 

 
obr. č. 3  pôdorys podzemnej ventilátorovne s rozvodňou 

 

Všetky raziace  práce sa vykonávali pomocou elektrohydraulickej vrtnej súpravy Boomer 

M2C švédskej výroby od firmy Atlas Copco.( viď. foto 4 ). Boomer M2C je dvojlafetová 

vrtná súprava, na ktorej sú osadené vŕtacie kladivá COP 1838 a používajú sa vrtné tyče 

o dĺžke 4 m a vrt. korunky s ø 64 mm. 

Na celkové vyrazenie rozvodne sa použilo 1773 kg trhavín.  

 

Etapa III. pozostávala z vyrazenia výdušného komína SO 106.3, ktorý bude slúžiť na 

odvádzanie opotrebovaných vetrov z ventilátora a spája hor. 306 m n. m. a vetrací hor. 390 m 

n. m. Celková dĺžka razeného komína je 70 m. Na razenie sa použila raziaca plošina RP-3. 
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                                           obr. č. 4 vrtná súprava Boomer M2C 

 

Samotné razenie vetracieho komína sa začalo na hor. 306 m n. m. v profile 2 x 2 m, ktorý sa 

následne hneď aj rozširoval na potrebný profil 5 x 5 m a to do výšky cca 6 m, kedy sa nasadil 

oblúk dráhy raziacej plošiny.  

Po nasadení plošiny sa pokračovalo v profile 2 x 2 m, pričom tento profil slúžil, aj ako 

predrážka, za ktorou sa komín rozširoval najskôr na profil 3 x 3 m  a neskôr na konečný profil 

5 x 5 m. Po vyrazení komína na hor. 350 m n. m. sa ukončila jeho I. časť razenia. Komín sa 

následne oramoval od odlupkov a plošina sa spolu s pojazdovou dráhou demontovala 

a preniesla na hor. 350 m n. m. Na tomto horizonte sa mal využiť už vyrazený komín ( 

vyrazený až po hor. 390 m n. m.). Najskôr bolo nutné vyraziť chodbu ku komínu v profile 3 x 

4 m a dĺžke 8 m. Po tomto kroku sa komín rozšíril 3 x 3 m do výšky 5 m, tak aby bolo možné 

nasadiť do razenia plošinu. Po nasadení plošiny sa komín rozšíril z 2 x 2 m na profil 3 x 3 m 

a nakoniec na profil 5 x 5 m. Po ukončení razenia sa celý komín následne preramoval. 

    

Etapa IV. pozostávala z vystužovania už vyrazených banských diel. Vystužovanie slúži pre 

zabezpečenie vyššej stability a bezpečnosti osôb, ktorý sa budú zdržiavať v týchto BD, ako aj 

zabráneniu poškodenia samotného ventilátora resp. rozvodne. Samotné vystužovanie sa 

vykonávalo osádzaním siete karirohoží  z prepravného manipulátora Manitou MT 1340.    

Karirohož s rozmermi 2200 mm x 2120 mm a s veľkosťou oka 100 x 100 mm a s ø 6,7 mm 

bola prichytávaná lepenými roxormi o dĺžke 1200 mm a ø 28 mm.  Na lepenie sa použili 

polyesterové ampule HSF1-30 s dobou tuhnutia 3 min. dodané firmou Minova Bohemia. Celý 

kotvový systém, tak ako sa zavádzal do dier je zobrazený na obr. 4.  
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                                                                 obr. č. 5  

Ďalším krokom vystužovania bolo použitie betónových torkrétovacích zmesí, ktoré mali 

zabezpečiť povrch pred opadávaním drobných úlomkov zo stropu resp. bokov BD. Na 

nanášanie týchto zmesí sa použil torkrétovací stroj  slovenskej výroby DO-1. 

Technické údaje stroja DO -1: 

Výkon stroja                      0,22 – 3 m3/hod. 

Tlak vzduchu                    0,4 – 0,6 MPa 

Výkon elektromotora               2,2  KW 

Napäťová sústava             3 x 380V + PEN 50Hz 

Zrnitosť doprav. mater.       8 mm pre vrstvy do hrúbky 50 mm 

                                           16 mm pre vrstvy nad hrúbku 50 mm 

 

Torkrétovacie zmesi boli použité 2 druhy – Baumit S o zrnitosti 4 mm  

                                                                       FT 30 ( vodovzdorná ) od Minovy Bohémia                                                                 

Použitie zmesi bolo dosť náročné z hľadiska technológie jej nanášania. Je nutné podotknúť, že 

skúsenosti, ktoré sme mali s použitím torkrétovacích zmesí sa obmedzili na ich použitie pri 

lokálnych vystužovaniach BD. Nastriekaním zmesi na už osadenú karisieť sme získali súvislú 

vrstvu, ktorá dosahovala miestami 50 mm.  Pomocou použitia stroja DO-1 bolo nanášanie 

zmesi na boky BD jednoduché, kde maximálny odpad predstavoval 5 %, ale pri nanášaní na 

strop už odpad predstavoval až 30 % . Z uvedeného dôvodu bolo nutné dodržiavať presnosť 

technológie nanášania ( vzdialenosť ústia hadice od stropu, uhol nanášania, ako aj potrebný 

tlak ), čím sa dosiahlo zníženie odpadu na 20 %.  

Na celú torkrétovaciu výstuž  sa použilo spolu 65750 t  zmesí. 

        Po ukončení vystužovacích prác sa pristúpilo k stavebným prácam. Začalo sa s 

výstavbou podstavca pre osadenie samotného ventilátora, pätiek pre osadenie difúzora a 

extradifúzora, ako aj výstavbe rozvodne. 
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obr. č.6 torkrétovací stroj DO -1 

 Poslednou časťou bola preprava difúzora a extradifúzora z povrchu do podzemia pomocou 

nákladné auta. Preprava difúzora bola v niekoľkých častiach, keďže jeho priemer  je 4000 x 

4000 mm a rovnako aj extradifúzora s priemerom 5000 x 5000 mm. Po preprave na miesta 

osadenia sa difúzor opätovne zložil a následne osadil na pripravené vybetónované pätky.  

Posledným krokom bolo obmurovanie extradifúzora  ( viď obr. 7 ), aby  opotrebované vetry 

z ventilátora boli bezozvyšku usmernené cez výdušný komín.   

Záver 

          Realizácia podzemnej ventilátorovne predstavovala dielo, ktoré bolo náročné, ako po 

realizačnej stránke, tak aj v dnešnej dobe najmä po finančnej stránke.  Súčasný stav samotnej 

realizácie po osadení ventilátora s extradifúzorom a rovnako po ukončení stavebných 

a montážnych prác je vo finálnej fáze. Je potreba osadiť izolačný vetrací objekt na hor. 323 m 

n. m. a tiež aj v chodbe SO 108.1, ktoré zabránia skratom vo vetraní. Po ukončení všetkých 

zostávajúcich stavebných prácach sa spustí skúšobná prevádzka ventilátora, na základe ktorej 

sa vypracuje prevádzková charakteristika ventilátora. Ďalším krokom bude nutné vypracovať 

novú vetraciu bilanciu, ktorej súčasťou vo vetracej sieti bude už aj nový axiálny ventilátor 

PFSU – 335 - 140.  

      

 

 
                                           obr.č.7 časť výmurovky extradifúzora 
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 obr. č. 8   montáž extradifúzora                                       obr. č. 9 pohľad do rozvodne C 02 

 

                                 
obr. č. 10 detail osadeného svorníka                                           obr. č. 11  ventilátor 

 

                                  
obr. č. 12 komín na hor. 323 m n. m.                                        obr. 13 rozvodňa C 02 

 

                                 
     obr. 14 ventilátor a rozvodňa                                      obr. 15 pohľad na strop ventilátorovne 
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ZAJIŠŤOVÁNÍ STABILITY DLOUHÝCH DŮLNÍCH DĚL 

SVORNÍKOVOU VÝZTUŽÍ A JEJICH MONITORING 

V PODMÍNKÁCH UHLONOSNÉHO KARBONU KARVINSKÉ ČÁSTI  

OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU NA DOLE ČSM VE 

STONAVĚ 
 

ABSTRACT: 

This contribution is pointed on experiences obtained during the heading main gates 

No 294 225, 294 227 (seam No 648) a 300 229 (seam No 634) supported with rockbolts. 

Authors briefly describes routine procedure during selection of the site, methodology of its 

geotechnical evaluation, constructional solution (design) rockbolt support (included technical 

specification rockbolt components), and practical experience with execution rockbolt support 

and monitoring during heading and after that by longwall advancing.  

1. ÚVOD 

Úvodem lze bez nadsázky říct, že současnost a nejbližší budoucnost samostatné svorníkové 

výztuže, ve vhodných podmínkách sedimentárních hornin uhlonosného karbonu, jsou ocelové 

kotvy lepené po celé délce, doplněné v případě potřeby pramencovými kotvami. Základem 

úspěšnosti této technologie vyztužování je to, že při výrobě kotev a lepicích tmelů jsou 

používány materiály s potřebnými pevnostními charakteristikami, schopnými přenášet vysoká 

zatížení jak ve směru axiálním, tak kolmo na něj a vytvářet dostatečně tuhou vazbu mezi 

kotvou, tmelem a horninou. Nezbytným předpokladem pro realizaci je spolehlivá a výkonná 

vrtací technika umožňující rychlé a přesné navrtání vývrtů a následnou instalaci kotev. 

Všechny uvedené technické prostředky a způsoby zpevnění nadloží aplikací kotevních 

mailto:petr.dvorsky@okd.cz
mailto:ceslav.nastulczyk@okd.cz
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systémů lepených svorníků typu AT a pramencových kotev jsou známé a finančně dostupné. 

V příspěvku nejsou znova detailně popisovány podmínky v místě třídy 294 225, resp. 

vlastního porubu 294 205, ani postup geotechnického hodnocení, což bylo předmětem 

příspěvku předneseného na semináři v roce 2007 a pozornost je soustředěna zejména 

na monitoring třídy 294 225 ve fázi její ražby, po jejím vyražení a při dobývání porubu 

294 205.  

2. PODMÍNKY V MÍSTĚ TŘÍDY 294 225 

2.1. Geologické podmínky 

Třída 294 225 (resp. porub 294 205) byla situována ve sloji  29b sp. l. sp. č. (648), ve 2. a 

kře na závodě Sever. Úsek třídy 294 225, vyztužený samostatnou svorníkovou výztuží, 

je vyznačen červeně v Příloze č. 1. 

Mocnost sloje v oblasti 2. a kry se pohybuje od 170cm do 270cm. Úklon sloje je relativně 

rovnoměrný v rozsahu od 5° do 7°, s generálním směrem k severovýchodu. Hloubka uložení 

sloje v místě třídy 294 225 se pohybovala od 920m do 960m m pod povrchem.  

Výskyt méně významných tektonických poruch doprovázejících kerné tektonické poruchy 

„A“ a „Těšínský zlom“ v ploše 2. a kry je minimální. Byl zaznamenán pouze nepravidelný 

výskyt puklinových pásem ve směru ZSZ – VJV ve stropu ražené třídy 294 225.  

Mocnosti a pevnosti v prostém tlaku jednotlivých litologických typů zastoupených 

v meziloží slojí 29b sp. l. sp. č. (648) a 29b sp. l. v. č. (649) dle profilu geologicko-

průzkumného vrtu ČSM 1044-96 jsou uvedeny v Tabulce č. 1. 

vrstva hornina 
hloubkový 

interval [m] 

mocnost 

vrstvy [m] 

průměrná pevnost 

v tlaku σtl [MPa] 

redukovaná 

pevnost v tlaku 

σDred [MPa] 

1. prachovec 138,54–137,57 0,97 73,4 34,5 

2. sz. pískovec 137,57–134,20 3,37 85,7 60,2 

3. prachovec psc. 134,20–129,00 5,20 69,6 42,0 

4. pískovec prc. 129,00–127,54 1,46 78,2 42,2 

Tabulka č. 1 

2.2. Hornické a geomechanické podmínky 

Porubem 294 205 pokračovala exploatace spodních sušských vrstev v oblasti 2. a kry 

na závodě Sever. V nadloží třídy 294 225 (resp. plochy celého porubu 294 205) 
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byly vydobyty sloje 23 (1994, 1995-1996), 24 (1996-1997, 1999-2001), 25 (1997-1998, 

2001-2002), 26 (2002-2003) a 28 (2002-2003) ve vzdálenostech  192m, 168m, 148m, 120m 

a 46m, v mocnostech 180cm, 110cm, 180cm, 100cm a 120cm (Příloha č. 1). Působení 

přídatného napětí od hran jejich nevýrubů stanoveného v souladu s pracovními pravidly 

k vyhlášce ČBÚ v Praze č. 659/2004 Sb. bylo zohledněno při projektování samostatné 

svorníkové výztuže třídy 294 225.  

Sloj 29b sp. l. sp. č. (648) je ve smyslu § 4 Vyhlášky ČBÚ v Praze č. 659/2004 Sb. 

součástí horského masivu zařazeného „bez nebezpečí otřesů“. Plocha porubu 294 205 

byla z 90% situována v oblasti chráněné výruby ve slojích 28 (656) a 26 (678) mladšími než 

5 let.  

Chodba 294 225 a celá oblast porubu 294 205 byla situována v oblasti, 

jejíž prozkoumanost důlními díly nacházejícími se jak ve vlastní sloji 29b sp. l. sp. č. (648), 

tak v nadložních slojích, byla dobrá.  

Zkušenosti s vedením ražeb v oblasti 2. a kry ukazují, že nadložní pískovcové horizonty 

nejsou výrazně nasyceny vodou. To se potvrdilo i při přecházení drobné tektoniky v průběhu 

ražby chodby 294 225 s výjimkou 2 míst v úsecích staničení 670m - 680m a 769m  - 776m, 

kde byla zaznamenána kapající voda ze stropu důlního díla. 

Geomechanický koeficient RMR (rock mass rating) byl stanoven jako bodový součet 

jednotlivých charakteristik horninového masivu (prostá pevnost v tlaku, koeficient RQD, 

kvalita ploch nespojitosti, orientace a frekvence ploch nespojitosti, zvodnění horninového 

masivu). 

Na základě výše provedených hodnocení, při zohlednění všech faktorů, byl stanoven 

geomechanický koeficient RMR pro podmínky ražby třídy 294 225 následujícím způsobem: 

pevnost v prostém tlaku (σtl) - 69,6–85,7MPa    tj. 8 bodů 

kvalita jádra (RQD) – 76,6%          tj. 16 bodů 

vzdálenost ploch nespojitosti – 23,4cm      tj. 9 bodů 

charaktery plochy – lehce drsné až hladké     tj. 10 bodů 

podzemní vody – sucho           tj. 15 bodů 

orientace, směr puklin, plochy diskontinuity – střední tj. -5 bodů 

odtud: 

RMR = 8 + 16 + 9 + 10 + 15 - 5 = 53  

Výsledný součet bodových ohodnocení jednotlivých výše uvedených charakteristik  RMR=53 

(stanovený ve smyslu přílohy č. 1 - Instrukce č. 7 „Pracovní pravidla pro použití samostatné 

svorníkové výztuže“), odpovídá III. třídě, což je prostředí středně vhodné k svorníkování.  
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Geologická stavba, stupeň porušení masivu i vypočtená hodnota koeficientu RMR byly 

pro podmínky ražby třídy 294 225 hodnoceny příznivé a proto bylo přistoupeno k realizaci 

jejího vyztužování pomocí samostatné svorníkové výztuže. 

3. ZPŮSOB A TECHNOLOGIE VEDENÍ DŮLNÍCH DĚL 

3.1. Ražba třídy 294 225 

Třída 294 225 byla vyražena v chodbovém profilu OO-O-12 (úsek staničení 0m až 430m), 

v samostatné svorníkové výztuži „pobudované“ profilem SBR (úsek staničení 430m až 546m 

– Příloha č. 2), v samostatné svorníkové výztuži (úsek staničení 546m až 963m – Příloha č. 3) 

a v chodbovém profilu OO-O-12 (úsek staničení 963m až 1024m), pomocí razicího kombajnu 

s přibírkou průvodních hornin v počvě. Úsek staničení 430m až 963m, vyztužený 

samostatnou svorníkovou výztuží je v Příloze č. 1 zvýrazněn tučnou čarou. 

Úvodní, 430m dlouhý, úsek třídy 294 225 byl vyražen v období od 1. 8. 2005 

až 15. 1. 2006 v chodbovém profilu OO-O-12 (K 24/0,5m). Při ražbě tohoto úseku 

byl dosahován průměrný denní postup 5,5m.  

První etapa ražby třídy 294 225 v samostatné svorníkové výztuži o délce 116m byla 

realizována v období od 16. 1. 2006 do 18. 2. 2006. V úseku „pobudovaném“ TH výztuží 

bylo dosahováno průměrného postupu ražby 4,7m za den.   

Další (druhá) etapa ražby třídy 294 225 představující 416m dlouhý úsek byla realizována 

v období od 18. 2. 2006 do 22. 5. 2006 pouze v samostatné svorníkové výztuži. V tomto 

období byl dosahován průměrný postup ražby 6,5m za den.  

Ražba v samostatné svorníkové výztuži byla ukončena ve staničení 963m z důvodu 

rozštěpení sloje, kdy se její horní oddělená část spolu s nesoudržným nadložím dostala 

do horizontu vyztužovaného svorníkovou výztuží. Dále byla třída až do staničení 1094m, 

kde byla dne 22. 6. 2006 ukončena na tektonické poruše, vyztužována v chodbovém profilu 

OO-O-12. Průměrný postup ražby v úseku staničení 963m až 1094 m činil 6,3m za den. 

 

3.2. Dobývání porubu 294 205 

Dobývání porubu 294 205 bylo zahájeno dne 1. 1. 2007 při výchozím staničení  902,9m 

na úvodní třídě 294 225 a 755,3m na výdušné třídě 294 245 (měřeno od pilířové strany 

výchozí prorážky 294 265). Délka porubní fronty porubu činila cca 174m. Dosažená směrná 
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délka porubu činila cca 620m. Průměrná dobývaná mocnost se pohybovala okolo 2,3m. 

Průměrný denní směrný postup porubní fronty se za celé období dobývání pohyboval od 1,0m 

do 6,6m.   

Při dobývání porubu byla použita dobývací metoda směrného stěnování z pole na řízený 

zával. V porubu byl nasazen dobývací komplex sestávající ze sekcí mechanizované výztuže, 

porubového dopravníku a dobývacího kombajnu (viz níže). 

Dobývací technologie v porubu 294 205: 

mechanizovaná výztuž   151 ks MVPO 1600 B 1,5/3,1 - 1 

1 ks FAZOS 17/37 - 3R (chodbová sekce) 

2 ks FAZOS 10/28 - Poz1/BSN (spodní úvrať – u třídy 

294 225) 

2 ks FAZOS 15/31 - Poz - MD (horní úvrať – u třídy 

294 245) 

porubový dopravník    1 ks PH 4/832 

sběrný dopravník     1 ks THD PZF 05/TH 700, FITE 

drtič         1 ks DU 2 P2 LEVÝ 

kombajn        1 ks KSW 460 N 

Porub 294 205 byl vybaven jednou chodbovou (třída 294 225) a dvěma dvojicemi sekcí 

FAZOS z důvodu bezpečného zajištění styku „porub – chodba“ na obou úvratích. 

Porubní fronta porubu postoupila ke dni 5. 5. 2007 do staničení 427,2m na úvodní třídě 

294 225 (začátek úseku třídy 294 225 vyztužovaného samostatnou svorníkovou výztuží) 

a 283,5m na výdušné třídě 294 245 tj. cca 475 m od výchozí prorážky. V dalším období, tj. 

do 18. 6. 2007 (ukončení dobývání ve staničení 297,4 m na úvodní třídě 294 225 a 117,5 m 

na výdušné třídě 294 245) byl porub veden v podmínkách, kdy obě třídy byly vyztuženy 

podpěrnou výztuží v chodbovém profilu OO-O-14(12). 

4. OPATŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM DOBÝVÁNÍ PORUBU 294 205 – ZESÍLENÍ 

SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE TŘÍDY 294 225 

V období po ukončení ražby třídy 294 225 a před zahájením dobývání porubu 294 205 

byla provedena „pasportizace“ úseků na třídě 294 225, kde byly zaznamenány geologické 

anomálie (střihy, tektonické poruchy, kapající voda ze stropu apod.) a v úsecích komor 

(šířka 5,5m). V následujících úsecích byla „preventivně“ zvýšena hustota stávající svorníkové 

výztuže:  
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• Prostor kříže třída 294 225 x prorážka 294 265 (úsek staničení místa probití prorážky 

do chodby 294 225 – 903m až 910m). Instalování 100 % stávajících svorníků s přesahem 

5m před a 5m za prorážkou na třídě 294 225. Při přibližování se čelby ražby prorážky 

k místu probití do třídy 294 225, tj. v úseku 10m před místem probití, bylo kromě SBR 

kompletů (K 24/0,5 m) instalováno 8 ks stávajících svorníků v řadách vzdálených 0,5m. 

• Úsek staničení 875m až 890m (tektonická porucha), bylo instalováno 100% stávajících 

svorníků a 2 ks pramencových svorníků délky 5000mm. 

• Úsek staničení 705m až 715m (výklenek - šířka třídy 5,5m), bylo instalováno 100% 

stávajících svorníků. 

• Úsek staničení 667m až 680m (kapající voda ze stropu), bylo instalováno 100% 

stávajících svorníků a 4 ks pramencových svorníků délky 5000 mm. 

• Úsek staničení 546m až 577m (výklenek - šířka třídy 5,5m), bylo instalováno 100% 

stávajících svorníků.  

5.  HODNOCENÍ SEISMOLOGICKÉ AKTIVITY V PRŮBĚHU DOBÝVÁNÍ 

PORUBU 294 205 A JEJÍ VLIV NA SVORNÍKOVOU VÝZTUŽ TŘÍDY 294 225 

V období dobývaní porubu 294 205 od 1. 1. 2007 do 5. 5. 2007 bylo zaznamenáno 

44 seismologických jevů s energií řádu ≥ 103 J. Z toho 5 seismologických jevů bylo energie 

≥ 104 J. Vznik těchto jevů byl indukován postupem porubu pod hranou nevýrubu nadložní 

sloje 28 (674), kdy ještě nebyl plně vyvinut zával ve vyšším nadloží porubu a porubní fronta 

porubu 294 205 se blížila k úrovni výchozí prorážky sousedního vydobytého porubu 294 203 

v téže sloji (období od 1. 1. 2007 do 21. 2. 2007). V tomto období seismologická aktivita, 

vyjádřená týdenní směrnicí Benioffova součtového grafu, dosahovala vysoké úrovně 

121 √J / den (stav ke dni 15. 2. 2007). V dalším období při postupu porubní fronty porubu 

294 205 podél stařin porubu 294 203 se energie již uvolňovala rovnoměrně, seismologickými 

jevy řádu ≤ 102 J včetně a seismologická aktivita vyjádřená týdenní směrnicí Benioffova 

součtového grafu klesla na střední úroveň 25 √J / den (stav ke dni 22. 2. 2007). V dalším 

období až do ukončení dobývání porubu 294 205 (se energie uvolňovala rovnoměrně 

seismologickými jevy energie řádu ≤ 102 J včetně a seismologická aktivita vyjádřená týdenní 

směrnicí Benioffova součtového grafu oscilovala v rámci mezí střední úrovně, maximálně 

72 √J / den (stav ke dni 5. 5. 2007). Vývoj směrnice odpovídal intenzitě dobývání, 

kdy průměrné směrné denní postupy porubu se pohybovaly okolo 5 m. Všechny registrované 
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jevy byly zpravidla lokalizovány do závalu porubu a ani v jednom případě se v porubu 

a na porubních chodbách nijak neprojevily. Po výše uvedených seismologických jevech 

energie řádu ≥ 104 J nebyly zaznamenány žádné anomálie na výztuži ani profilu třídy 

294 225. Výrazných změn, které by mohly mít souvislost s registrovanými seismologickými 

jevy, nedoznaly ani výsledky měření na extenzometrech, extenzometrických svornících 

a při měření konvergencí. 

6.   BEZVÝLOMOVÁ TRHACÍ PRÁCE MALÉHO ROZSAHU PRO USNADŇOVÁNÍ 

VÝVINU ZÁVALU V PROSTORU TŘÍDY 294 225 ZA ZÁLOMOVOU HRANOU 

PORUBU 294 205 

Zával v porubu 294 205 se od začátku vyvíjel pravidelně a ani v jednom případě nedošlo 

k jeho opožďování. Výjimkou byl prostor za zálomovou hranou „chodbové“ sekce porubní 

výztuže na třídě 294 225, vyztužené samostatnou svorníkovou výztuží. Za účelem usnadnění 

vývinu závalu za „chodbovou“ sekcí a tím snížení přenosu napětí na část třídy 294 225 

v předpolí porubu, bylo přistoupeno k realizaci bezvýlomové trhací práce malého rozsahu 

(BTPMR) v nadloží této třídy, s četností cca 1 x za 10 pracovních dnů. Vrty byly vrtány 

„vstřícně“ z prostoru třídy 294 225 před chodbovou sekcí a to tak, aby v době odpalu 

byla nálož situována v prostoru kompaktního stropu za zálomovou hranou chodbové sekce. 

Trhací práce byla realizována ve vývrtech o průměru 75mm. Za celé období dobývání porubu 

294 205 bylo odpáleno 14 etap této trhací práce. Všechny realizované etapy BTPMR 

byly „seismicky účinné“ (seismické efekty se pohybovaly v rozmezí hodnot od 4 do 12) 

a při jejich odpalech se uvolnila energie v 6 případech řádu 102 J a v 8 případech řádu 103 J. 

Při odpalech trhací práce ve dvou vrtech (50+50kg trhaviny) došlo zpravidla okamžitě 

k úplnému vývinu závalu v prostoru za zálomovou hranou „chodbové“ sekce. Při odpalu 

jednoho vrtu (50kg trhaviny) došlo k vytvoření svislých ploch odlučnosti ve stropu třídy 

294 225 (prostor za zálomovou hranou), podél kterých se zpravidla po denním postupu 

porubní fronty vytvořil zával v prostoru za zálomovou hranou chodbové sekce, plynule 

navazující na zával v porubu. Situace před odpalem a po odpalu trhací práce je patrná 

z Přílohy č. 4. Odpaly jednotlivých etap BTMR neovlivnily stabilitu výztuže třídy 294 225 

nacházející se v předpolí porubní fronty porubu. Nebyly zaznamenány ani žádné anomálie 

ve výsledcích měření na extenzometrech, extenzometrických svornících a při měření 

konvergencí.  
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7. MONITORING TŘÍDY 294 225 

7.1. Mechanické extenzometry 

• Dvouúrovňové extenzometry pro sledování rozsazování nadložních vrstev v horizontu 

vyztuženém ocelovými kotvami délky 2400mm a ve vyšším nadloží do výšky 

5000mm nad stropem důlního díla. Výška kotvy „A“ byla 2100mm a výška kotvy „B“ 

byla 5000mm nad stropem důlního díla. 

• Tříúrovňové extenzometry pro sledování rozsazování nadložních vrstev v horizontu 

vyztuženém ocelovými kotvami délky 2400mm a ve vyšším nadloží do výšky 

7000mm nad stropem důlního díla. Výška kotvy „A“ byla 2100mm, výška kotvy „B“ 

byla 4800mm a výška kotvy „C“ byla 7000mm nad stropem důlního díla. 

Dvouúrovňové extenzometry byly instalovány s roztečí maximálně 20m v celé délce třídy 

294 225 vyražené v samostatné svorníkové výztuži. Další doplňkové extenzometry 

byly instalovány v místech geologických anomálií. V místech, kde byly instalovány 

doplňkové pramencové kotvy délky 5000mm byly instalovány navíc tříúrovňové 

extenzometry. Pro zaznamenání co nejvěrnějšího obrazu výchozího stavu v nadloží třídy 

294 225 byly všechny tyto extenzometry instalovány pokud možno co nejblíže za postupující 

čelbou ražby (maximálně 5m). Situace třídy 294 225 s rozmístěním mechanických 

extenzometrů č. 1 – 33 je znázorněna v Příloze č. 5.  

Rutinní „hrubé“ sledování extenzometrů, spočívající v kontrole barvy škály stupnice, 

resp. její části nacházející se pod stropem vně referenční stupnice extenzometru, 

bylo prováděno všemi zaměstnanci na všech směnách, s povinností hlásit jakékoliv zjištěné 

změny. Přesný odečet na stupnicích „A“ a „B“ (resp. „C“) v milimetrech a měření svislé 

a vodorovné konvergence se záznamem do „knihy kontrol svorníkové výztuže“ 

bylo prováděno zaškolenými zaměstnanci (inženýr pro svorníkování, technologové 

svorníkování a autorský dozor) po celou dobu ražby, v období po vyražení a dále při dobývání 

porubu 294 205 s četností 1 x za týden. 

Ze záznamů měření na stupnicích „A“ a „B“ mechanických extenzometrů je patrné, 

že k největšímu rozvolnění nadložních hornin došlo okamžitě po instalaci jednotlivých 

extenzometrů (tj. v době vedení ražby od 16. 1. 2006 do 22. 5. 2006), kdy se v případě stupnic 

„A“ se hodnota rozvolnění pohybovala od 0mm do 8mm. Nejmarkantnější rozvolnění ve fázi 

ražby bylo zaznamenáno u stanic č. 9, 14, 21, 23, 25, 27, 29 a 32, kdy došlo k poměrně 

strmým nárůstům na 6mm až 8mm. V období od 23. 5. 2006 do 1. 1. 2007, tj. od ukončení 
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ražby třídy 294 225 v samostatné svorníkové výztuži do doby zahájení dobývání porubu 

294 205 došlo k dílčím nárůstům o 1mm až 2mm. Stejný trend vývoje hodnot měření 

rozvolnění nadloží na stupnicích „A“ byl zaznamenán v období dobývání porubu 294 205, 

kdy došlo nárůstům rozvolnění o maximálně 2mm. Maximální hodnota rozvolnění nadložních 

hornin na stupnicích „A“ za celou dobu životnosti třídy 294 225 nepřekročila 9mm a to ani 

v období, kdy se jednotlivé extenzometry dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany 

porubní fronty („L“) postupujícího porubu 294 205 (hodnota parametru “L” pro podmínky 

porub 294 205 činila 75 m). 

Téměř obdobný charakter a trend vývoje naměřených výsledků rozvolnění nadložních 

hornin lze pozorovat i u stupnic „B“. Nejvyšší nárůsty hodnot rozvolnění byly zaznamenány 

u stanic č. 4, 6, 9, 14, 21, 23, 27 a 29, kde došlo v období ražby k strmému nárůstu hodnot na 

4mm až 7mm. V období po vyražení třídy a při dobývání porubu 294 205 se hodnoty 

rozvolnění stabilizovaly a došlo k nárůstu o maximálně 2mm. Hodnota rozvolnění nadložních 

hornin na stupnicích „B“ nepřekročila 7mm a to ani v období, kdy se jednotlivé extenzometry 

dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany postupujícího porubu 294 205 (hodnota 

parametru “L” pro podmínky porub 294 205 činila 75 m).  

Z naměřených výsledků vyplývá, že celková hodnota rozvolnění („A“ + „B“) nepřekročila 

22mm. Je nutné podotknout, že prudký nárůst na obou stupnicích extenzometru č. 4, 

dne 13. 4. 2007, byl způsoben uvolněním cca 15cm mocné vrstvičky prachovce ve stropu 

třídy, ve které byla ukotvena referenční trubice extenzometru. Toto uvolnění bylo způsobeno 

upnutím kotvící stojky překládacího zařízení sběrného dopravníku v těsné blízkosti 

extenzometru. Mimo této „anomálie“ nepřekročila hodnota rozvolnění nadložních hornin 

9mm v úrovni „A“ a 7mm v úrovni „B“, tj. „A“ + „B“ = maximálně 16 mm, za celou dobu 

životnosti třídy 294 225 (tj. za období od 16. 1. 2006 do 18. 6. 2007). 

 

7.2. Svislá a vodorovná konvergence 

V místech všech dvouúrovňových extenzometrů byly zřízeny body pro měření svislé 

a vodorovné konvergence důlního díla. Rozmístění měřicích bodů pro svislou a vodorovnou 

konvergenci na třídě 294 225 bylo ve stejných místech, kde byly instalovány mechanické 

dvouúrovňové extenzometry (Příloha č. 5).  

Měření svislé a vodorovné konvergence se záznamem do „knihy kontrol svorníkové 

výztuže“ bylo prováděno zaškolenými zaměstnanci (inženýr pro svorníkování, technologové 

svorníkování a autorský dozor) po celou dobu ražby třídy 294 225, v období po jejím vyražení 

a dále při dobývání porubu 294 205 s četností 1 x za týden. 
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Z hlediska stability třídy 294 225 má vývoj naměřených hodnot svislé a vodorovné 

konvergence obdobný charakter jako výsledky měření na mechanických extenzometrech. 

Maximální hodnoty konvergence, tj. „zmenšení“ šířky až o 37cm a „zmenšení“ výšky 

až o 18cm, byly zaznamenány v místech, kde byla šířka třídy 5,5m (tj. v úsecích, kde byly 

zřízeny výklenky pro strojní a elektrická zařízení), z části v místech geologických anomálií 

(tektonická porucha, kapající voda) a z části pod hranami nevýrubů v nadložních slojí 26 a 28 

(úvodní a závěrečný úsek třídy 294 225) a to již v období po jejím vyražení a před zahájením 

dobývání porubu 294 205. V průběhu dobývání porubu byl pouze v bezprostředním předpolí 

porubu (nacházejícím se ve vlivu přídatného napětí od hrany porubní fronty porubu) 

zaznamenán místy výrazný nárůst konvergence na maximálně 50cm (šířka) a 20cm (výška). 

V úsecích třídy, kde byl zjištěn nárůst hodnot vodorovné konvergence, došlo i k výraznějšímu 

„zmenšení“ výšky až o 20cm, přičemž s ohledem na výsledky měření na mechanických 

extenzometrech se jednalo o pohyb průvodních hornin nacházejících se v počvě důlního díla.  

 

7.3. Elektroodporové extenzometry 

V případě ražby třídy 294 225 byly pro měření rozsazování nadložních hornin ve stropu 

a uhelného pilíře v bocích důlního díla použity čtyřúrovňové elektroodporové extenzometry. 

Tyto extenzometry byly stejně jako mechanické instalovány pokud možno ihned 

za postupující čelbou ražby (maximálně  5m od čelby). Měření místa a velikosti pohybu 

ve stropu (uhelném boku) důlního díla bylo prováděno v intervalu 0mm až 5000mm 

nad stropem (resp. od boku - v pilířovém-západním boku) důlního díla ve čtyřech úrovních 

(strop: 1500mm, 2100mm, 3500mm, 4700mm, bok: 1000mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm). 

Přesnost měření je 0,1mm. Informace z měření sloužila k potvrzení toho, zda strop (uhelný 

bok) je stabilní a v případě pohybu (rozvolňování) k určení místa, kde k tomuto pohybu 

dochází. Odečítání hodnot probíhalo dálkově. Měření pohybu ve stropu (uhelném boku) třídy 

294 225 elektrickými extenzometry bylo prováděno ve staničeních 418m (strop), 

447m (západní bok), 576m (strop a západní bok), 881m (strop a západní bok). Ve dvou 

případech (staničení 447m a 576m) byly elektroodporové extenzometry instalovány v místech 

„komplexních geomechanických stanic“, kde byly zároveň instalovány extenzometrické 

svorníky. Schémata jednotlivých stanic s uvedením staničení a s rozmístěním měřicích prvků 

v profilu třídy 294 225 jsou v Přílohách č. 6 a 7.   

Ze záznamů měření ve stropu a boku ve staničeních 881m (880m), 576m, 447m a 418m 

je patrné, že zjištěné absolutní hodnoty rozvolnění nadloží se v jednotlivých úrovních 

pohybují v řádu prvních desetin milimetrů a nárůsty byly zaznamenány zpravidla v prvních 
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týdnech bezprostředně po instalaci extenzometrů. Mírný pokles o 0,6mm a následující nárůst 

rozvolnění nadloží o cca 0,8mm byl na extenzometru ve staničení 418m patrný rovněž 

v období, kdy byl ovlivňován přídatným napětí od postupující porubní fronty porubu 

(vzdálenost ≤ 75 m). V případě výsledků měření v uhelném boku se naměřené hodnoty 

pohybovaly bezprostředně po instalaci extenzometru a po celou dobu dobývání porubu 

v intervalu 3mm až 16mm. Při přiblížení se porubní fronty na vzdálenost ≤ 75m  

k extenzometru ve staničení 576m došlo k postupnému nárůstu na 10mm až 22mm a dále 

na 22mm až 50mm, při vzdálenosti cca 4 m, tj. bezprostředně před porubní frontou porubu. 

 

7.4. Extenzometrické svorníky 

Pro zjištění toho, jakou mírou jsou instalované svorníky zatíženy axiálně (tah) a kolmo 

k této ose (ohyb), byly použity „extenzometrické svorníky“. Principielně se jedná o to, 

že po celé délce svorníku jsou na standartních výztužních svornících, ve dvou drážkách 

vyfrézovaných proti sobě, připevněna tenzometrická čidla, vzájemně propojená vodiči 

vyvedenými do konektoru v prostoru jejich závitové části. Tyto svorníky byly „orientovaně“ 

nainstalovány v řadě jako standartní výztužné svorníky (drážky všech svorníků byly v jedné 

rovině kolmé na osu důlního díla). Tyto řady byly nainstalovány ve staničeních 447m a 576m 

(viz Přílohy č. 6 a 7). Informace (výsledky) z měření jsou využívány pro stanovení parametrů 

souvisejících s chováním systému svorníkové výztuže (míra deformace svorníku, maximální 

zatížení a ohybový momentu na svorníku, reakce na pohyb ve stropu, stabilita zatížení 

a rezervy zatížení svorníkové výztuže) pro období, kdy se dostane do vlivu přídatného napětí 

od postupující porubní fronty porubu. 

V případě třídy 294 225 lze konstatovat, že navržený systém vyztužování byl stabilní 

po celou dobu její životnosti. Prvotní nárůst zatížení svorníků na 4tun až 20tun (únosnost 

svorníku garantovaná výrobcem je 25tun na mezi kluzu v závitové části) a ohybového 

momentu na 10tun/mm až 40tun/mm  po instalaci, se výrazně neměnil ani v průběhu další 

ražby třídy 294 225 (stanice ve staničení 447 m). V období po ukončení ražby 

a před zahájením dobývání se tento stav fakticky vůbec nezměnil. Mírný nárůst zatížení 

a ohybového momentu svorníků u geomechanické stanice ve staničení 447m byl zaznamenán 

v okamžiku bezprostředně po přiblížení se porubní fronty porubu na vzdálenost 4m, kdy došlo 

k nárůstu zatížení na 24tun a ohybového momentu na 60tun/mm. V případě stanice 

ve staničení 576m byly zaznamenány hodnoty nižší. Hodnota zatížení svorníku se  

pohybovala od 2tun do 14tun a ohybového momentu od 6tun/mm do 40tun/mm. 

Vyšší zatížení svorníků na tah i ohyb lze pozorovat okamžitě po instalaci, ve vzdálenosti 0,8m 
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až 1,5m nad stropem sloje. V tomto horizontu pravděpodobně migruje nespojitost 

ve vrstevním sledu nadložních hornin, představovaná jílovcovou vložkou mocnou od 2mm 

do 5mm ověřenou jádrovým vrtem navrtaným ve staničení 435m. Na této nespojitosti dochází 

vlivem působícího horizontálního napětí, jak k vertikálnímu (tahu), tak horizontálnímu 

pohybu (ohybu), které působí na kotevní tyč. S přibližující se porubní frontou pak dochází 

k mírnému nárůstu zatížení svorníků v tahu i v ohybu s patrným rozšiřováním této zóny 

směrem výše do nadloží a to do výšky cca 1,8m nad stropem sloje. Ani v jednom případě 

však nedošlo k překročení hodnoty zatížení svorníků 25tun.  

 

8. ZÁVĚRY 

V příspěvku byl stručně shrnut postup prací při návrhu výztuže a při realizaci vyztužování 

třídy 294 225 samostatnou svorníkovou výztuží. Z dosavadních zkušeností s vlastní realizací 

a monitorováním stability výztuže a třídy 294 225 lze vyvodit následující závěry: 

• Z výsledků měření popsaných v kapitolách 7. 1., 7. 2., 7. 3. a 7. 4. vyplývá, 

že navržený systém výztuže třídy 294 225 byl po celou dobu její životnosti dostatečně 

stabilní. Svorníková výztuž s dostatečnou rezervou přenášela horizontální i vertikální 

napětí v okolí důlního díla a stabilita horizontu vyztuženého naprojektovanými 

kotvami byla dostatečně dimenzována na přídatná napětí od hran nevýrubů nadložních 

slojí i na další zatížení přídatným napětím od hrany porubní fronty postupujícího 

porubu 294 205.   

• Maximální zatížení zaznamenané na extenzometrických svornících činilo 24 tun 

a vyskytovalo se ve výšce 0,8 m a 1,5 m s mírným posunem této zóny místy až do 

výšky 1,8m nad stropem důlního díla, při přibližování porubní fronty k místu jejich 

instalace. Při postupu porubní fronty a při jejím přibližování k těmto měřicím 

svorníkům však nedošlo k výraznému nárůstu zatížení svorníků. 

• Vývojový trend na všech instalovaných mechanických extenzometrech na třídě 

294 225 potvrdil dostatečnou stabilitu naprojektovaného výztužného systému. 

Po celou dobu životnosti třídy 294 225 nebyly ve standartních podmínkách 

zaznamenány žádné bezdůvodné prudké nárůsty hodnot. Výjimkou byly úseky 

geologických anomálií (tektonická porucha, kapající voda ve stropu důlního díla, 

rozšířený profil třídy v úsecích komor na 5,5m – viz kapitola 4.). Rozvolnění 

v horizontu instalovaných svorníků nepřekročilo po celou dobu životnosti třídy 

294 225 hodnotu 9mm. Rozvolnění nad horizontem instalovaných svorníků 
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nepřekročilo hodnotu 7mm. Celkový posun jako součet hodnot na obou výškových 

horizontech nepřekročil hodnotu 16 mm.  

• Obdobný trend výsledků měření jako u mechanických extenzometrů měl vývoj 

naměřených hodnot svislé a vodorovné konvergence. Hodnoty svislé a vodorovné 

konvergence, které byly zaznamenány v období ražby a před zahájením dobýván 

porubu se výrazně nezměnily ani v období dobývání porubu a při přibližování 

se hrany porubní fronty k jednotlivým měřicím bodům. Maximální svislá a vodorovná 

konvergence v době před zahájením dobývání činila 18cm a 37cm. V období dobývání 

a při přibližování se porubní fronty k jednotlivým měřicím bodů došlo k nárůstu 

o maximálně 2cm a 13cm, tj. na 20cm u svislé a na 50cm u vodorovné konvergence.  

• Při dobývání porubu je nezbytné realizovat BTPMR do nadloží chodby vyztužené 

v samostatné výztuži za účelem usnadnění vývinu závalu za zálomovou hranou 

v prostoru této chodby a snížení přenosu napětí na část chodby situovanou v předpolí 

porubu, ačkoliv toto zvýšené napětí nebylo signalizováno žádnou z použitých 

monitorovacích metod.  

• Energeticky významné seismologické jevy (energie řádu maximálně 104 J včetně) 

registrované v období 1. a 2. měsíce roku 2007 (fáze rozvíjení porubu od výchozí 

prorážky a vývin závalu ve vyšším nadloží) a ani ostatní jevy registrované v dalším 

období dobývání porubu 294 205, se na třídě 294 225 vyztužené samostatnou 

svorníkovou výztuží nijak neprojevily. 

S ohledem na širší záběr zvoleného tématu a na limitovaný prostor ve sborníku se autoři 

v příspěvku omezili jen na stručný průřez fází dobývání porubu 294 205. V rámci prezentace 

bude větší prostor věnován grafickému znázornění výstupů z monitoringu a logickým 

souvislostem mezi jednotlivými naměřenými hodnotami v rámci jejich „věrohodnosti“. 

Při analýze výsledků byl zohledněn fakt, že některá měření mohla být subjektivně ovlivněna 

i osobami provádějícími tato měření a z toho pramenícími nepřesnostmi, nebo většími 

chybami. Hodnoty měření, které se vymykaly řádově obvykle naměřeným hodnotám, 

byly z datových souborů vyloučeny.        
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Příloha č. 1.  Mapa sloje  29b sp.l.sp.č. (648) se situací třídy 294 225 a hranami nevýrubů nadložních slojí 



 

 

Příloha č. 2. Profil třídy 294 225 (SBR + SSV) 
 

 



 

 

 
Příloha č. 3. Profil třídy 294 225 (SSV) 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
Příloha č. 4. Zával za zálomovou hranou porubu 294 205 na třídě 294 225 po BTPMR 



 

 

 
Příloha č. 5. Situace třídy 294 225 s rozmístěním mechanických extenzometrů č. 1 - 33 
 
 



 

 

 

 
Příloha č. 6. Schéma geomechanické stanice ve staničení 447 m 
 



 

 

 
Příloha č. 7. Schéma geomechanické stanice ve staničení 576 m 
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Example tunnel in Japan

Hachioji Joseki Tunnel

Length: 2.4 km

Street tunnel, connection between the highway 
and beltway network

Tokyo

Project

Membrane
supplier

Minova CT
Chemical Grout

Local Partner

End customer

Communication

Knowledge 
transfer
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Hachioji Joseki Tunnel

Target: First 100% sealed hydrostatic 
water retained tunnel in Japan!

Low grade

High grade

Drainage tunnel
Mountain tunnel. It is possible to drain it by 
the inclination.

e. g. Ujigawa tunnel
Use of a plastic waterproofing membrane 
with drainage pipes in the invert.

Hachioji tunnel
Hydrostatic water retaining tunnel due to 
the high value of the environment.

Hachioji tunnel
Hydrostatic water retaining tunnel due to 
the high value of the environment.

Example tunnel in Japan

Tokyo

Project
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Hachioji Joseki Tunnel

Longitudinal geological Profile

Example tunnel in Japan
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Hachioji Joseki Tunnel

Underground water level

Tunnel construction

Example tunnel in Japan
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Hachioji Joseki Tunnel

Repair System

Example tunnel in Japan
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Injection Work

Railway tunnel / Taiwan

Injection of injection hoses in block 
joints

Injection of special plate 
construction, 24 for one tunnel block

Example tunnel in Taiwan

Linkou Tunnel
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The special design of 
the HDPE – membrane 

was done with:

Tunnel consultant

Membrane producer

Grout producer

Example tunnel in Taiwan

Linkou Tunnel



Page 9Vincent Chien and Thorsten Tatzki

Waterstop System

Setup of the Waterstop System

Geomembrane (non-woven) with a plastic waterproofing membrane e.g. 
VLDPE, HDPE

Joint strips with integrated grouting hoses e.g. PREDIMAX 11

Injection plates fixed in a grid on the membrane surface

Grouting and injection lines

Suitable injection product 

e.g. CarboCrack Seal NV

Injection equipment

Trained injection team

Supervising and monitoring of the application
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Waterstop System

PREDIMAX 
Injection hose

Filling hoses for 
injection plate

Detail Block joint 
with PVC water stop 
and HDPE 
membrane (grey)

PVC water stop with 
fixing element for 
PREDIMAX

Reinforcement bars
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Detail Block joint 
with PVC water stop 
and HDPE 
membrane (blue) 
and PREDIMAX

Waterstop System in Japan
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Filling hoses, before concreting

Plate, fixed on the 
membrane

Detail Block with 
injection plate 
system and filling 
hoses

Waterstop System
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Filling hoses after 
concreting, with connectors

Filling hoses before 
concreting

Detail Block with 
injection plate 
system and filling 
hoses

Waterstop System
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Waterstop System

Reasons for faults

Reinforcement: reinforcement steel, spacers, later adjustment of the bars, 
floating during concreting…

Pouring the concrete: concrete pressure, later adjustment of the formwork, 
floating of the formwork, vibration during concreting, mistakes during the 
pouring procedure e.g. gaps in the roof zone of the tunnel…

Installation: missing knowledge, waste during the installation on the 
membrane, wrong position of the joint strips…

Waterstop System: cheap material
quality, too long injection hose sections,
incompatible parts e.g. filling hose with
the injection hose, mistakes during the
injection of the resin…



Page 15Vincent Chien and Thorsten Tatzki

Final Tunnel shell with wet areas

Detail: Water is behind the 
concrete shell!

Damaging
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Pressure water!

Corrosion because of water in 
the concrete

Damaging
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Injection work – schedule in Japan

Test injection in 18.-22.12.2006

Supervising by Minova-CT

Developed a method statement

Start injection work 15.01.2007

8 teams /24hours

~ 4 tons of product in 12 hours

CarboStop F: Stopping pressure water

CarboCrack Seal NV: Permanent sealing

Example injection work
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Example injection work
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Example injection work

Injection of the block 
joint from 22pm to 2am
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Injection work with 
Minova pump

Filling hoses for the 
injection plates

Example injection work
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Injection connector

Training by 
Minova staff

Example injection work
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CarboStop F penetrates 
outside of the block joint

Example injection work
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Injection work

Average pressure: 8-10 kg/cm²

Theoretical gap between

concrete and membrane: 2 mm

Practical gap between 

concrete and membrane: 5 mm

Result
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Hachioji Joseki Tunnel

Hydraulic pressure 
measurement

For example:

Point DW 4

Pressure 0.53 MPa

Result
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Linkou Tunnel Taiwan

Questions are welcome! 
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V pedagogické činnosti katedra garantuje studijní obor čtyřletého bakalářského a navazujícího 
1,5 letého magistrerského studia 3607T035 GEOTECHNIKA, který je realizován kreditním 
způsobem, jež umožňuje vhodnou volbou volitelných předmětů akcentovat užší specializaci 
v dané problematice. Obor je zaměřen na navrhování a technologii výstavby podzemních 
objektů včetně výztužních konstrukcí. Mezi tyto objekty patří zejména liniová a prostorná 
podzemní díla různého účelu (silniční a železniční tunely, metro, podzemní kaverny, městské 
kolektory, podzemní objekty výrobní, sportovní, společenské, garáže, apod.). Studium se 
zabývá také zakládáním staveb, sanací poruch zemních konstrukcí, zpevňováním hornin a 
zemin a environmentální geotechnikou. Rovněž je možno je zaměřit na investiční hornické 
objekty (překopy, jámy, štoly, zásobníky, chodby a jiné). 
V postgraduálním, doktorském studiu je katedra garantem studijního oboru 2102V002 
GEOTECHNIKA, který je logickým pokračováním výše uvedeného magisterského studia, 
přičemž prohlubuje jeho poznatky a klade důraz na samostatnou vědeckou práci doktoranda. 
Základním objektem zájmu je horninový masiv v celé své šíři a komplexnosti. Cílem studia je 
zvládnutí problematiky „práce s horninou a v horninovém prostředí“. Obor je systémový, 
založen na multidisciplinárním pojetí, což nejlépe dokumentuje nezanedbatelný podíl 
odborníků řady špičkových geotechnických pracovišť ČR při zajištění výuky v oboru (Ústav 
geoniky AV ČR a další). Obsah oboru odpovídá studijním směrům rozvíjeným ve vyspělých 
zemích, jakými jsou např. Rock Engineering, Felsbau, apod. 
Katedra rovněž spolugarantuje doktorský studijní obor 3607V007 HORNICKÉ A 
PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ. 
 
Laboratoře katedry: 
• Laboratoř geotechniky ke stanovení fyzikálně-mechanických, fyzikálně-chemických 

popisných pevnostních a přetvárných vlastností zemin (oedometry s předním a zadním 
zatěžováním, prosévací přístroj, acidimetr, propustoměr, Attebergův přístroj, termostaty, 
sušáky, penetrometr, přístroj CBR, betonoskop, dynamická penetrační souprava, 
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dynamometr, deformometr, zatěžovací desky – statická a dynamická, Proctor, krabicový 
smykač, triaxial apod.). 

• Laboratoř matematického modelování pro: 
- numerické 2D a 3D výpočtové systémy: FLAC, UDEC, FEAT, EXAMINE 3D, 

PHASE 2D, TUNNEL, SBETA, GEM 22, DSC, PLAXIS 2D a 3D, GID; 
- geotechnické výpočty: GEOSTAR, GEO 36, UNWEDGE, SWEDGE, ROCKDATA, 

CESAR-LC PC, PLAXFLOW, GALENA, LAYMED; 
- vlastní software: úlohy inverzní analýzy – INVERZ 1-4, INVERZET, MERENI, 

EKVIVAL; analytické výpočty napěťo-deformační situace v horninovém masivu 
kolem podzemních děl – MUSCH, a ve výztuži podzemních děl – TUNKOT. 

• Laboratoř geotechnického monitoringu 
Součástí nově budované laboratoře geotechnického monitoringu jsou následující 
monitorovací zařízení: inklinometr, extenzometr, konvergometr, piezometr, plochý 
dynamometr (tlaková buňka), náklonoměr, dilatometr, presiometr a zařízení pro sledování 
teplotních projevů. Organizačně zde patří i laboratoř technické seismicity zatím vybavená 
seismickou aparaturou GER-16 (Švýcarsko) a příslušným počítačovým software, GPS, 
budovaná ve spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR. 

 
Zaměření výzkumných aktivit: 
• rozpojování hornin a trhací práce 
• výstavba a sanace podzemních děl v obtížných podmínkách 
• vyztužování podzemních děl 
• statické výpočty výztuží podzemních děl a stability horninového masivu 
• geotechnické stavby 
• chování a změny horninového prostředí následkem antropogenních a přírodních činitelů 
• inverzní analýza 
• geotechnický monitoring 
• úprava vlastností zemin a hornin, kotvení hornin, vyztužování zemin 
 
Nabízené služby pro praxi: 
• poradenství v oblastech: rozpojování hornin a trhací práce, výstavba a sanace podzemních 

děl, vyztužování podzemních děl, seismické vlivy odstřelů 
• výpočty, dimensování a posuzování výztužních konstrukcí podzemních děl 
• výpočty geotechnických konstrukcí: pažení stavebních jam, podzemních stěn, opěrných 

zdí, základových konstrukcí apod. 
• posuzování stability zemních svahů, skalních stěn, zářezů, násypů a návrhy sanací poruch 

těchto konstrukcí 
• modelování chování horninového prostředí následkem antropogenních vlivů a přírodních 

činitelů vč. návrhů systému geotechnického monitoringu 
• stanovení geotechnických charakteristik horninového prostředí postupy inverzní analýzy 
• laboratorní měření z oblasti mechaniky zemin 
 
Reference: 
• Kolektiv katedry byl a je úspěšným řešitelem grantových úkolů GAČR (10), úkolů 

specifikovaného výzkumu CEZ (1), výzkumných úkolů fondu rozvoje a TARP MŠMT (5) 
a mezinárodních výzkumných ukolů INTAS (1). Podrobná specifikace na adrese fakulty. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupní numerický model pro návrh ostění tunelových trub tunelu Valík. 
 
 

 

 

Celkový pohled po dokončení 
výstavby tunelu Valík 
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