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INJEKTÁŽE NA ISLANDU: PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ CHE-

MICKÝCH INJEKTÁŽÍ METODOU PRE-GROUTINGU NA PROJEK-

TU HÉÐINSFJARÐARGÖNG – 2. ČÁST 
Grouting on Iceland :Problematic of chemical pre-grouting in project Héðinsfjarðar-

göng – 2. part 

 

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

jektu 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. Ražený profil obou tunelů představuje 52,83 m2. 

 

Geologické poměry 

Tunely projektu Hédinsfjadargöng jsou raženy v horském masívu Tröllaskagi. Nadloží tunelů 

se pohybuje od 5 m v blízkosti portálů až do více než 800 m pod vrcholem hory Thverfjall. 

Z regionálně geologického hlediska se lokalita nachází v terciérní vulkanické formaci. Sklad-

ba pohoří je tzv. ,,sendvičová´´ tvořená  lávovými příkrovy čedičů o mocnostech 10-15 m 

s mezivrstvovými vložkami sedimentů a tufů o mocnostech od 0,2 m do 1,5 m. Generelní 

sklon lávových příkrovů je mírný (5° až 7° k JZ). Jednotlivé vrstvy ,,sendviče,,  protínají té-

měř svislé pravé čedičové žily o mocnostech až několik metrů.  Pro žíly je charakteristická 

vysoká intenzita rozpukání „kostkovitý rozpad“ a vysoký stupeň zvodnění.  

Masív je tektonicky porušen příčnými zlomy a puklinami převážně SJ směru. Méně častěji se 

v tunelu vyskytují i podélné pukliny a zlomy SZ – JV orientace. Tato tektonika doprovází 

ražbu na značné vzdálenosti (řádově několik desítek metrů). 

Většina basaltových žil a zlomů je zvodnělá a představuje hlavní cestu pro pohyb podzemních 

vod. Žíly i zlomy protínají celý vrstevní sled a sbírají vodu prosakující po povrchu jednotli-

vých příkrovů. Největší zlomy jsou doprovázeny až několik metrů mocnou tektonickou brek-

cií, s kterou jsou při ražbě spojeny stabilitní problémy. Vzhledem ke značné výšce nadloží, 

komunikaci puklin, žil a zlomů s povrchem, dosahoval tlak vody až 32 barů a množství vody 

vytékající vrtem o průměru 51 mm až 3000 l/min. Zastižené geologické a hydrogeologické 

podmínky při ražbě tunelů patří k nejobtížnějším na Islandu.  
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Vzhledem k výše nastíněné problematice je zřejmé, že injektáže jsou nedílnou součástí prací, 

nutných k dokončení ražeb tunelů.  

    Průzkumné předvrty a injektáže 

Ověřování hydrogeologických poměrů pro 15 m ražby  je prováděno odvrtáním dvou průz-

kumných předvrtů průměru 51mm a délky 25,2 m, tím je zaručeno dostatečné překrytí. Bě-

hem vrtání je sledována rychlost postupu a náhlé propady vrtného nářadí, barva vrtného vý-

plachu (pro stanovení horninového typu) a v případě zachycení podzemní vody i její teplota, 

tlak a vydatnost. 

 

V zásadě lze rozlišit tři zásadní faktory pro zahájení injektážních prací: 

1) množství a tlak vody pronikající do tunelu z předpolí čelby nedovoluje bezpeč-

ně provádět trhací práce 

2) je ohrožena stabilita následujícího výrubu 

3) limity pro kapacitu drenážního systému tunelů. 

 

Na základě množství vody, rozsahu a typu poruchy v souladu s kvalitou horninového masivu 

je navržen, ve spolupráci se stavebním dozorem investora, další pracovní postup. Obvykle při 

vydatnosti menší než 600 l/min a tlaku pod 15 barů poruchou se prochází bez zahájení injek-

táží. Při překročení výše uvedených parametrů je okolí výrubu sanováno. Speciálním přípa-

dem je výskyt tektonické brekcie, kdy injektáž neplní pouze těsnící, ale především stabilizační 

funkci. 

Z důvodu nízkých teplot podzemní vody (1,7-3,4 °C) v tunelu Ólafsfjördur není možné pou-

žívat klasickou cementovou injektáž. Cementová suspenze je nahrazena dvousložkovou poly-

uretanovou injektážní směsí. Pomocí této hmoty vytváříme těsnící ochrannou obálku okolo 

výrubu v předpolí tunelu – metoda pre-grouting. Injektážní „deštník“ se skládá z vrtů zasaze-

ných do obrysu tunelu, které se rozevírají vně pod úhlem 15°. Jejich délka se pohybuje 

v závislosti na vzdálenosti zachycené vody, počet a umístění je vždy upraveno dle charakteru 

zastižené poruchy. Po ukončení injektáže provádíme zkušební předvrty, kterými je ověřena 

její účinnost. Ve složitých případech je nutné celý proces i několikrát opakovat. Ověřovací 

vrty musí kvalitativně injektáž potvrdit tak, aby bylo zaručeno bezpečné provedení trhacích 

prací a následující výrub musí dovolit nástřik betonu primárního ostění popř. možnost pokra-

čování injektáže. Z našich zkušeností bylo postačujícím kritériem zainjektování prostoru 

ochranné obálky tunelu a předpolí čelby do vzdálenosti 10 m. V takovémto případě jsme byli 
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schopní přistoupit k trhacím pracím bez ohrožení stability výrubu a bez většího rizika znovuo-

tevření již zainjektovaných  diskontinuit.  

 

Technické vybavení 

Na obou stavbách jsou k dispozici pístová čerpadla GX-45 II, kterými je možné zajistit trans-

port injketážní směsi i v případě značných tlaků podzemní vody. Při zvýšeném požadavku na 

množství přečerpané směsi se používají rotační zubová čerpadla typu SK-90. Pro případ mi-

mořádné situace je na stavbě také připraveno elektrické čerpadlo CT-PM, které však dosud 

nebylo nutné využít. Pro upnutí injektážních tyčí ve vrtu slouží hydropneumatické obturátory 

BVS-40K. Používaným těsnícím materiálem jsou dvousložkové polyuretanové pryskyřice 

CarboPur WF, WFA, spolu s aditivy CarboAdd Thix 2 a CarboAdd Fast. Při vyplňování vět-

ších dutin a kaveren je používána vysocepěnivá dvousložková hmota GeoFoam. 

Kompletním dodavatelem injektážních hmot a čerpadel s příslušenstvím je Minova Bohemia 

s.r.o., která rovněž poskytuje technickou pomoc.     

 

Příklady použití chemických injektáží na tunelu Ólafsfjördur 

Příklad č.1 

Při ražbě v záběrech č. 467 (km 11,715) a č. 468 (km 11,711)  byla zastižena porucha vyplně-

ná výraznou tektonickou brekcii tvořenou kameny o velikosti do 0,5 m s jílovito-písčitým 

tmelem. Brekcie nastoupila do výrubu z levé strany v záběru č. 467 a v následujícím kroku se 

rozšířila na celou levou polovinu čelby. V pravé části výrubů byl alterovaný scoriózní basalt 

s rudě zabarvenou sedimentární mezivrstvou. Z poslední čelby v km 11,711 byly provedeny 4 

průzkumné předvrty o jednotlivé délce 25,2 m. Vrtací práce provázely značné technické obtí-

že způsobené zejména ucpáváním vrtných korunek jílovitou výplní. Průzkumnými vrty byla 

zachycena podzemní voda  -  v různých vzdálenostech od čelby (10 - 17 m) a vydatnostech 

1200, 1400, 600 a 700 l/min. Při předchozí instalaci horninových svorníků byly také deteko-

vány vydatné přítoky vody.   

Z těchto příčin bylo nutné přistupovat k materiálu poruchy jako k zemině. Kvalitativní zatří-

dění posledních dvou výrubů vyjádřené hodnotou Q (Barton) bylo 0,72 (velmi špatná)  a 0,03 

(extrémně špatná) v případě záběru č. 468. Další vývoj poruchy nebyl možný vzhledem k 

stávajícím faktům odhadnout. Při zajištění výrubu záběru č. 468 nebylo možné aplikovat ná-

střik drátkobetonu na levou stěnu tunelu z důvodu silných přítoků vody po ostění. Nejednalo 

se o soustředěné výtoky, které by bylo možné odvést drenážními svody, ale o souvislou velmi 
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zavlhlou plochu. Vzhledem k teplotě vody 3°C a charakteru průlinového vnikání vody do 

tunelu byla zahájena injektáž. 

Pro redukci přítoků bylo odvrtáno 9 vrtů Ø 51mm ze staničení 11.723,0 v délce 12,6 m a od-

klonem 20° vně tunelu. Injektování pomocí polyuretanové pryskyřice CarboPur vedlo ke 

značnému snížení přítoků vody z ostění. Pro svedení zbylé vody byly odvrtány mezilehlé vrty 

identických parametrů, které nebyly uzavírány obturátory a nechaly se volně odtékat. Nyní již 

bylo možné aplikovat nástřik betonu primárního ostění, které bylo pro zvýšení stability výru-

bu vystrojeno ocelovými sítěmi. Několika vrty pro instalaci CT a SN svorníků délky 4m byla 

rovněž zachycena voda, která zabraňuje zaplnění vrtu maltovou zálivkou. V těchto případech 

lze odvrtat paralelní vrt do vzdálenosti cca 0,5m od protékajícího svorníku a osadit jej obturá-

torem. Při vysokém procentu úspěšnosti je při následné injektáži svorník zaplněn injektážní 

hmotou a výtok vody zcela zastaven. Použitím vhodných aditiv je množství potřebné chemic-

ké injektážní směsi pro utěsnění svorníku minimalizováno.  

 

Příklad č.2 

Trasa tunelu procházela skrz významný tektonický pás. Systém poruch byl extrémně zvodně-

lý, s vysokým tlakem vody, pohybujícím se v rozmezí 24-29 barů. Vydatnost vody změřená 

na výtoku z jednotlivých průzkumných vrtů dosahovala až 2500 l/min/vrt (Obr. 1). Tlak vody 

byl relativně konstantní a korespondoval s infiltrační bází na dně údolí Sydriárdalur, pod kte-

rým je  tunel ražen. Mocnost porušené zóny dosahovala 60 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Obr.1 – silné přítoky vody až 2500 l/min/vrt 
Horninový masív bylo možno definovat jako středně alterovaný basalt, intenzivně porušený 

tektonickou činností. Pukliny byly silně zvodnělé a jejich mocnost se pohybovala mezi 2 – 50 
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mm. Přítomnost jílovité výplně byla malá. Součástí tohoto systému byly rovněž podrcené 

zóny s jasně určenými smykovými plochami. Nepříznivý úsek byl zakončen nástupem tekto-

nické brekcie, skládající se z jednotlivých kamenů velmi slabě spojených jílovito-písčitým 

tmelem. 

Z pohledu klasifikace horninového masívu dle Bartona šlo zastiženou horninu popsat 

jako velmi špatnou, lokálně až extrémně špatnou. Značně nepříznivé geologické podmínky 

v součinnosti s všudepřítomnou podzemní vodou představovaly jednu z nejhorších situací 

zastižených ražbou tunelu Ólafsfjördur. Vrtací práce v porušené zóně doprovázely technické 

obtíže způsobené špatnou kvalitou horniny a vysokým hydrostatickým tlakem podzemní vody 

působícím proti tlaku vrtného výplachu. Sanace celého úseku byla prováděna chemickými 

injektážemi. V každém záběru byl odvrtán vějíř 20 vrtů, vzájemně se rozevírajících, které 

byly injektovány dvojicí pístových čerpadel GX 45-II. Po ukončení injektáže byla ověřována 

těsnost ochranné obálky. Celý postup včetně provedení nových vrtů byl opakován až do vý-

znamného snížení přítoků vody, kdy bylo možné přistoupit k TP a otevřít zkrácený záběr (2,5 

m-3,5 m). Po vystrojení primárního ostění bylo nutné znovu ověřit změnu hydrogeologických 

podmínek a zahájit injektáž pro nový krok ražby. Touto metodou lze pod ochranou vzájemně 

se překrývajících „deštníků“ bezpečně razit i ve velmi dlouhých nepříznivých úsecích, samo-

zřejmě s dopady na rychlost postupu ražby.   

Shrnutí poznatků z provádění chemických injektáží 

Za největší přednosti lze považovat: 
- schopnost pracovat za podmínek velmi studené podzemní vody a vysokých tlaků; 

- okamžitá zpětná vazba – možnost rychle reagovat na změnu podmínek, 
- možnost rychlé mobilizace injektážního vybavení; 

- po úspěšné injektáži lze téměř ihned, bez delších přestávek, provádět trhací práce. 
 

  Jako každá technologie, má i tato své zápory: 
- značné navýšení výměr vrtacích prací; 

- jednorázové použití injektážních tyčí a obturátorů; 
- zvýšená náročnost na flexibilitu personálu; 

- poměrně vysoká cena injektážních materiálů a vybavení 

Stav v lednu 2009 

V současné době je již tunel Siglufjördur proražen a zrealizováno je více než 90% ražeb tune-

lu Ólafsfjördur východ. Z již vyražených 4460 m bylo nutné celých 1007 m (23%) sanovat 
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převážně chemickými injektážemi. Na obou tunelech bylo celkem využito 633 t chemických 

injekčních hmot, z tohoto množství bylo pro stavbu Ólafsfjördur východ využito plných 590t. 

Průměrná spotřeba injektážní směsi na běžný metr ražby tunelu Olaf  činí 132 kg. Pro zpřes-

nění je třeba uvést průměrnou spotřebu hmoty v sanovaném úseku tunelu a to 555 kg/bm. Pro 

úspěšné provádění injektáží bylo nutné odvrtat 40,6 km vrtů z toho na tunel Olaf – 37,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 2 – podzemní voda zastižená ražbou tunelu Ólafsfjördur 

Závěr 

Zkušenosti z provádění injektážních prací pomocí polyuretanových pryskyřic ukazují, že pou-

žití této metody nepomáhá pouze k redukci velkých přítoků vody vnikající do tunelu, ale má i 

zásadní význam ve zlepšení geotechnických podmínek v okolí výrubu a tím ke zvýšení bez-

pečnosti na pracovišti. Technologie pre-grouting za použití polyuretanových pryskyřicí se tak 

stala nedílnou součástí razícího cyklu, kdy zastižení vysokých přítoků vody s velkým tlakem 

není důvod pro přerušování ražby na delší dobu. Nutno pak poznamenat, že původně navržené 

řešení injektáží prací pomocí cementových směsí, které se z důvodu zastižených podmínek na 

tunelu Ólafsfjördur ukázalo jako neúčinné. Použití chemických materiálů a vybavení fy Mi-

nova, naproti tomu umožnily dokončit dílo ke stavu k lednu 2009.  

  Za to se patří poděkovat všem zúčastněným pracovníkům v technických a dělnických 

profesích, kteří prokázali a prokazují, že i přes velkou nepřízeň přírodních podmínek jsou 

schopni se jim přizpůsobit. Zároveň bychom chtěli poděkovat pracovníkům fy. Minova Bo-

hemia s.r.o. za neocenitelnou technickou pomoc, která vedla k rychlému zvládnutí této nároč-

né technologie. 


