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SANACE ZÁVALU PŘIVADĚČE PRO VODNÍ ELEKTRÁRNU BUMBESTI 
 

Annotation:  
Article deals with design for rehabilitation of major failure which occurred in water gallery 
during excavation. Major over break occurred due to insufficient securing of stability during 
excavation. Application of sealing and consolidation injection and execution of protective 
umbrella from self-drilling rods was suggested as method to over cross collapsed area. 
 

1. ÚVOD 

V nedávné minulosti se na firmu Minova Romania S.R.L. v Bukurešti  obrátila firma 
Hydroconstructia s.r.o s požadavkem na zpracování návrhu pro sanaci devastovaného úseku 
ražby vodního přivaděče Bumbesti.  

Tento vodní přivaděč je realizován v západní části Rumunské republiky v údolí řeky Jiu, kudy 
je také vedena jedna z důležitých železničních a silničních tratí spojujících města Simeria a 
Craiova. Údolí řeky Jiu se v této části nachází v hornaté krajině mezi pohořími Vilcanului a 
Capatinii s nejvyšší horou Paringul Mare s nadmořskou výškou 2519 m – obr. č 1.  Paralelně s 
touto tratí je v horninovém masivu realizován vodní přivaděč pro budoucí vodní elektrárny. 
 
2. PRŮBĚH RAŽBY VODNÍHO PŘIVADĚČE 

Ražba vodního přivaděče (dále jen VP) je realizována v horském masivu s různými 
geologickými, hydrogeologickými, litologickými, geomechanickými ap. podmínkami. 

Z geologického profilu je zřejmé, že ražba přivaděče byla postupně realizována v různých 
geologických a hydrogeologických podmínkách. V úsecích s pevnými horninami byla ražba 
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realizována s pomocí trhacích prací, v méně pevných horninách bylo použito impaktoru. Ražba v 
profilu podkovitého tvaru s výškou cca 4,6 m a šířkou 4,0 m byla prováděna zcela bez výztuže. 

 

 
Obr. 1. Půdorysné znázornění řeky, silnice a vodního přivaděče 

 

Obr. 2 Část geologického profil masivu s vyznačením vodního přivaděče 
 

Ve staničení 1420 m se s odstupem času po realizaci ražby začaly projevovat zvýšené horské 
tlaky, vyšší přítoky vody, docházelo k vyplavování jemných částic z masivu a pod. Ve svém 
důsledku se tyto jevy projevily v konvergenci a devastování části vyraženého VP.   

Ražba pokračovala až do staničení cca 1518 m. V úseku cca 8 – 5 m od čelby se začaly 
projevovat velmi značné horské tlaky, docházelo k vyšším přítokům vody, vyplavování hornin a 
zejména pak k deformaci instalované výztuže devastaci profilu díla.. Vzhledem k tomu, že ražbu 
provádějící firmě nebyly známy způsoby a opatření, jak takovým jevům čelit, byla ve vzdálenosti 
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cca 8 m od čelby realizována betonová hráz o síle 0,7 m a dílo bylo v této části uzavřeno. 
Betonová hráz byla realizována cca před rokem. 
 

Příčiny zvýšených horských tlaků způsobujících devastaci profilu vyraženého úseku VP lze 
předpokládat v méně pevných horninách masivu, zvýšených přítocích vody způsobujících 
vyplavování velmi jemných psefiticko-psamitických částic z vrstevnatých okolních hornin, 
zvýšený sloupec nadložních hornin v místě ražby přivaděče, zřejmě i určité dislokace – 
tektonická porušení horninového masivu. 

Realizovaná opatření spočívající v zajišťování úseků VP lehkou ocelovou výztuží s 
následným nástřikem betonu se projevila jako nedostatečná. Bylo přikročeno k rozšiřování 
deformovaného profilu VP a jeho zajišťování kruhovou ocelovou výztuží s vyšší únosností. 
 
3. NÁVRH ŘEŠENÍ SANACE DEVASTOVANÉHO ÚSEKU VODNÍHO PŘIVADĚČE 

VE STANIČENÍ  1510–1520 M 

Po prohlídce díla odbornými pracovníky fy Minova Bohemia a Minova Romania, seznámení 
se s příslušnou dokumentací zejména s ohledem na geologické, hydrogeologické, geomechanické 
a další podmínky, záznamy o realizaci ražby, vybavením firmy provádějící ražbu a některými 
dalšími skutečnostmi byl zpracován následující návrh na sanaci výše uvedeného úseku VP. 
 
 Definice sanace devastovaného úseku 

Cílem sanace devastovaného úseku VP je nejen obnova jeho profilu v parametrech 
odpovídajících dalšímu vybavení betonovou konstrukcí, ale také zajištění stability díla z krátko- i 
dlouhodobého hlediska. Vlastní sanace uvedeného úseku pak spočívá v realizaci následujících 
kroků : 

• zajištění devastovaného úseku VP ochranným mikropilotovým deštníkem 
• provedení zpevňující chemické injektáže hornin v okolí díla 
• vytěžení horniny, naplavenin a vyplňující hmoty z původního profilu díla 
• rozšiřování devastovaného profilu díla s odstraňováním deformované výztuže a odtěžením 

horniny 
• postupné zajišťování rozšířeného profilu díla vhodnou a dostatečně únosnou výztuží  

Zvláštní pozornost musí být věnována otázkám bezpečnosti práce, protože v daných 
podmínkách nelze vyloučit nepředpokládané jevy nebo stavy, které mohou negativně ovlivnit 
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zejména ohrožení zdraví a životů práce provádějících pracovníků. Jedná se zejména o výskyt 
vody  
 
 Zajištění devastovaného úseku VP ochranným mikropilotovým deštníkem 

Předpokládá se, že úsek VP za betonovou hrází bude silně devastován, instalovaná výztuž 
nebude plnit svoji úlohu, profil bude z větší části vyplněn naplaveninami a uvolněnými 
horninami. 

Je nutné předpokládat, že prováděním prací v tomto úseku spočívajících v odtěžení hornin a 
naplavenin, uvolňování instalované deformované výztuže a pod. bude způsobeno narušení 
stávající rovnováhy, čímž by mohly být vyvolány další nežádoucí jevy a skutečnosti. Těmto 
rizikům je nutno předcházet a zajištěním co nejvyšší stability horninového masivu v okolí díla. 
Zárukou této stability je mikropilotový ochranný deštník (dále jen MPOD), jehož popis a postup 
realizace je následně uveden.  
 
 Vytvoření podmínek pro realizaci MPOD 
Komora pro vrtací zařízení 

K realizaci MPOD musí být použit vrtací stroj s potřebným výkonem a také další zařízení 
např. čerpadlo pro injektáž jednotlivých mikropilot. V zájmu kvalitní a urychlené realizace 
MPOD musí být za tímto účelem v profilu díla před betonovou hrází vytvořena komora 
umožňující manipulaci s vrtacím zařízením a především také umožňující kvalitní zavrtání 
jednotlivých mikropilot ochranného deštníku. Návrh předpokládá vytvoření komory pro vrtací 
stroj v kruhovém profilu o průměru 6,8 m m, délky cca 7 m. 

Pro zajištění stability horninového prostředí v úseku realizace komory a dále až k betonové 
uzavírací hrázi je doporučena zpevňující a utěsňující chemická injektáž a to již před zahájením 
rozšiřování profilu díla a jeho zajišťování vhodnou, dostatečně únosnou kruhovou ocelovou 
výztuží. 

Zpevňující chemická injektáž bude realizována injekčními vrty situovanými po obvodu díla 
ve vějířích, jak je zřejmé z přiloženého obrázku. Injekční vrty budou vedeny pod úhlem cca 40° k 
podélné ose díla, délky cca 4 m. Do těchto vrtů, až na jejich dno, budou vkládány sklolaminátové 
tyče typu Rockbolt 60/25 délky 2,5 m. Bezprostředně za těmito tyčemi budou instalovány 
pryžové expanzní těsnící pakry s připojenou injekční trubkou, na kterou pak bude připojen 
injekční tah od vysokotlakého injekčního čerpadla.  
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K injektáži je doporučována osvědčená 2-komponentní polyuretanová injekční pryskyřice 
typu CarboPur WF. K provádění injektáže jsou doporučována vysokotlaká, pneumaticky 
poháněná čerpadla typu GX 45 a GSF 35. 

Dalším opatřením realizovaným před zahájením realizace MPOD je vyplnění volných prostor 
v devastovaném úseku VP za betonovou hrází až po zastavenou čelbu ražby. Účelem vyplnění 
volných prostor ve zbylé části profilu  devastované části VP za betonovou hrází je zajištění 
stability úseku, zamezení dalšímu uvolňování hornin v okolí vyraženého díla a zamezení úniku 
injekčního materiálu při injektáži mikropilot ochranného deštníku. Výplňová hmota musí mít 
vhodné parametry, aby plnila svoji úlohu jako vyplňující a stabilizační prostředek a přitom činila 
minimální potíže při odtěžení. 

K realizaci je navrhována  výplňová hmota typu Wilfoam K realizovaná elektricky 
poháněným čerpadlem pro suché materiály typu MONO WT 820. 
 
 Realizace mikropilotového ochranného deštníku  

Pro realizaci MPOD jsou navrhovány kotevní tyče typu R 51, délky 18 m s vrtací korunkou 
76 – 110 mm s tím, že mikropiloty budou končit ve vzdálenosti cca 6 m za čelbou ražby 
(minimálně ve vzdálenosti rovnající se průměru raženého díla). 

Osová vzdálenost mezi jednotlivými tahy kotevních tyčí v rovině proložené čelbou díla 
kolmou na osu díla, by neměly přesáhnout 0,40 m, t.zn. že v místě zavrtávání tahů kotevních tyčí, 
v rozšířeném profilu díla před betonovou hrází, budou tyto rozestupy činit 0,30 m, úklon od 
vodorovné osy max. do 2° . Ústí vrtů kotevních tyčí v rozšířeném profilu díla budou tvořit 
kružnici, celkem bude po obvodu díla realizováno 63 tahů tyčových kotev v MPOD. Situování 
mikropilot je zřejmé z obrázku č. 3. 

Pokud nebude možné spodní část díla zajistit zavrtáním mikropilot, bude  tato část profilu 
chodby po obvodu cca 80 stupňů podle potřeby zajišťována radiálně situovanými kotevními 
tyčemi typu IBO R 32 ve vějířích á 6 ks s rozestupy cca 1,5 m, celkem cca 8 vějířů á 6 kotev 
délky 3 m ( 48 kotev, celkem 144 m). V tomto případě bude v ochranném deštníku navrtáno 50 
mikropilot. 
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Obr. 3. Návrh řešení mikropilotového deštníku 

 

Injektáž mikropilot se doporučuje realizovat pomocí injekčního čerpadla MAI (IBO REP), 
směsí Ekoment RT. Předpokládá se spotřeba cca 30 kg Ekomentu RT na běžný metr mikropiloty, 
což představuje spotřebu 540 kg/pilotu. Tato předpokládaná spotřeba může být z titulu 
případného vytékání směsi do volných prostor vyšší. 
 
 Sanace devastovaného úseku po zajištění mikropilotovým ochranným deštníkem 

Po zrealizování MPOD bude přistoupeno k otevření uzavřeného úseku díla odstraněním 
betonové hráze. Prostory v okolí betonové hráze budou zajištěny předcházející chemickou 
injektáží. Při likvidaci betonové hráze je nutno postupovat obezřetně neboť nelze vyloučit, že 
betonová hráz bude již zatížena působením okolních hornin a při uvolňování částí betonu může 
dojít k jejich pohybu. Podle potřeby, stavu a podmínek může být provedena zesilující a zajišťující 
chemická injektáž nebo jiný způsob zabezpečení díla. 
 
 Vlastní sanace devastovaného úseku za betonovou hrází až po zastavenou čelbu ražby 

Vždy před zahájením postupného odtěžování vyplňující hmoty a hornin z devastovaného 
profilu díla za betonovou hrází, před odstraňováním deformované výztuže a pod. bude prováděna 
zajišťující chemická injektáž mezi mikropilotami ochranného deštníku. Injektáž bude prováděna 
injekčními vrty situovanými ve vějířích po obvodu díla s rozestupy cca 0,8 m, délky 4 m. 
Samotná realizace jednotlivých injekčních vrtů bude prováděna okamžitě, jakmile bude možné 
vrt realizovat. Cílem je co nejrychlejší zajištění hornin v okolí díla. 
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Předpokládá se injektáž cca 20-ti vrtů v jednom vějíři, přičemž rozestup mezi jednotlivými 
vějíři by neměl přesáhnout vzdálenost 1 m. Celkem se jedná o realizaci cca 7-mi vějířů á 20 vrtů 
t.j. 140 vrtů. Injekční vrty budou osazovány těsnícími pakry BVS 40 s injekčními trubkami do 
hloubky vrtu cca 1 – 1,5 m tak, aby byly zejména proinjektovány horniny nad mikropilotami 
ochranného deštníku. Vzhledem k podmínkám v okolí MPOD (proinjektování směsí Ekoment 
RT) je předpokládána spotřeba cca 20 litrů směsi CarboPur WF na běžný metr injekčního vrtu, 
tzn. cca 60 litrů/vrt. 

Po provedené zesilující chemické injektáži bude provedeno rozšiřování profilu díla a jeho 
zajištění vhodnou, dostatečně únosnou kruhovou ocelovou výztuží včetně plného pažení. 
 
4. STANOVENÍ OPATŘENÍ PRO DALŠÍ RAŽBU PŘIVADĚČE 

Podle stavu díla a podmínek na čelbě díla bude provedeno zajištění čelby. Mimo vějíře 28-mi 
injekčních vrtů délky 4 m, vedených pod úhlem cca 30° ve vztahu k podélné ose díla, 
rozmístěných po obvodu profilu díla s rozestupy 0,3 – 0,4 m,  bude v čelbě paralelně s podélnou 
osou díla navrtáno cca 30 vrtů v 7-mi horizontálních rovinách s roztečí 0,8 – 1,0 m, rovněž délky 
4 m, které zamezí dalšímu vyjíždění hornin z čelby. Tím bude zajištěna stabilita čelby pro další 
ražbu. Injektáž bude prováděna obdobně jako při zpevňování okolních hornin při rozšiřování 
profilu pro vrtací komoru. 
 
5. ZÁVĚR 

Autoři článku se domnívají, že v předprojekční etapě nebyla věnována dostatečná pozornost 
podmínkám, ve kterých VP realizován. Jedná se zejména o mechanické vlastnosti jednotlivých 
typů hornin v masivu, vodonosnost masivu, výšku nadloží nad raženým dílem, tektonickou 
porušenost masivu a pod. 

Vhodně volenými opatřeními, kontinuálně prováděným monitoringem a pod. bylo možno 
některým záležitostem předejít, což by se bezesporu projevilo na celkových nákladech realizace 
vodního přivaděče.       
 


