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SPEVNENIE A UTESNENIE OSTENIA BRATISLAVSKÉHO TUNELA 

Č. 2 DVOJSTUPŇOVOU CHEMICKOU INJEKTÁŽOU 
 

Annotation: 
The article deals with application of two-stage chemical grouting technology by the material 
on the polyurethane basis on project reconstruction of bratislava tunnel number 2, which is 
on the track between Bratislava and Břeclav. The application of two-stage grouting 
technology to the stabilization and sealing of the tunnel lining, through the use of 
polyurethane resin CarboPur WF. 
 
1. ÚVOD 

Rekonštrukcie rôznych typov konštrukcií sú a budú nadčasovou témou a to z rôznorodých 
dôvodov. Obzvlášť aktuálnou sa táto problematika javí v oblasti starších tunelových stavieb. 
Keďže história masívnej výstavby tunelov na Slovensku siaha do obdobia prelomu 19. a 20 
storočia (kedy sa budovali železničné koridory) je zrejmá potreba rekonštrukcií týchto de 
facto historických objektov. Rozsah a príčiny poškodenia bývajú rôzne, najčastejšou príčinou 
porúch je však vplyv podzemnej resp. priesakovej vody, ktorá svojím pôsobením degraduje 
materiál tunelového ostenia v čase. Nakoľko u veľkej väčšiny týchto stavieb bola v ostení 
použitá kamenná výmurovka z tzv. kopákov, ktoré sú mnohokrát v dobrom stave, týka sa táto 
degradácia hlavne spojiva ložných a styčných špár v murive. Zhoršenie vlastností spojiva 
spôsobuje narušovanie stability ostenia a následné vypadávanie jednotlivých kvádrov. 
V súčasnosti disponujeme inovatívnymi technológiami a materiálmi, ktorými je možné 
efektívne zabezpečiť utesnenie ostenia ako aj jeho spevnenie. Jedná sa o technológiu plošnej 
injektáže, v tomto konkrétnom prípade o metódu dvojstupňovej injektáže s použitím 
dvojzložkovej polyuretánovej injekčnej živice CarboPur WF. Projektantom predmetnej 
rekonštrukcie bratislavského tunela č. 2 je firma PRODEX spol. s r.o. Bratislava, 
zhotoviteľom prác firma SLOVENSKÉ TUNELY a.s. Bratislava a dodávateľom materiálov 
pre potreby injektáže ako aj technologického poradenstva je spoločnosť Minova Bohemia 
s.r.o., organizačná zložka Žilina. 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE 

Historické pramene uvádzajú, že výstavba bratislavského tunela č.2 bola zahájená 15. 
decembra 1900 anglickou metódou (upravená rakúska metóda), potom ako bol zrealizovaný 
neúspešný pokus o rozšírenie tunela č.1 z roku 1848 na dvojkoľajný. Tunel č. 2 s dĺžkou 
595,870 m bol daný do prevádzky o necelé dva roky - 13.10.1902. Murivo v jeho oporách je 
vyhotovené z nepravidelne opracovaného lomového kameňa - tvrdšej stredne zrnitej žuly. 
Vrchná i spodná klenba je vyhotovená z opracovaných kvádrov z mäkších druhov kameňa 
ako vápenec, trachyt, porézny travertín a zlepenec. Hrúbka klenby je v rozmedzí 55-65-75 
cm. Izoláciu proti vode tvoria v zmysle dostupných záznamov asfaltové dosky s olovenou 
vložkou s presahom 150 mm, položené na omietku, lepené horúcim asfaltom a chránené 
tehlovou obmurovkou. Medzera medzi výlomom a obmurovkou je vyplnená kamennou 
rovnaninou. Tunel je odvodňovaný zo zóny kamennej rovnaniny pomocou zvodníc s otvormi 
v päte opôr a systémom odvodňovacích rúrok zaústených do stredovej stoky.  

 
Obrázok č.1: Lamačský portál 

 
Geologické pomery 

V zmysle geologického prieskumu z roku 1964, vykonaného v rámci elektrifikácie trate 
Břeclav-Štúrovo, je horninové prostredie v nadloží tunela charakterizované ako stredne zrnitá 
žula, silne tektonicky porušená. K jej ďalšiemu mechanickému porušeniu došlo pri výstavbe 
tunela. Sondami boli zistené mylonitizované zóny. V týchto miestach žula mení svoj 
charakter a dochádza k silnej koncentrácii podzemnej vody. Nad hornou klenbou 
bratislavského tunela č. 2  je nadložie veľmi nízke, pohybuje sa od 8,0 do 16 m. Zrážkové 
vody, vzhľadom na veľkú puklinatosť nadložnej horniny, sa v tunelovej rúre rýchlo prejavujú 
značným zavodnením tunela. Osová vzdialenosť medzi tunelom č.1 a tunelom č.2 je 
maximálne 25 m, čo spôsobuje, že pri priesakoch vody sa vzájomne ovplyvňujú. 
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Skutkový stav a zistené poruchy 
Záznam z prehliadky tunela č.2 zo dňa 17.08.2006 konštatuje jeho zlý technický stav 
v dôsledku značných priesakov, dôsledkom ktorých došlo k degradácii spojiva ložných a 
styčných škár kamenného muriva. Na nosnej konštrukcii vodou intenzívne dotovaných 
tunelových pásov t.j. na oporách a v klenbe, sú zjavné veľké poruchy klasifikované známkou 
4, nakoľko spojivo škár je uvoľnené na 80 % s lokálnymi deštrukciami. Zavodnenie tunela je 
 

 

Obrázok č.2: Schéma injekčných vrtov – Lamačský portál 
 
taktiež klasifikované známkou 4, nakoľko výskyt priesakovej vody sa tu charakterizuje ako 
plošný, na mnohých miestach v celom tunelovom profile. Pred elektrifikačnými úpravami 
tunela bola tunelová rúra lokálne opravovaná torkrétom, ktorý v čase zdegradoval, následkom 
čoho sa drobí a vypadáva. Rekonštrukčné práce zahŕňajú aj sanáciu zvodníc v ostení tunela, 
ochranu železničného zvršku, avšak príspevok je zameraný hlavne na sanáciu ostenia tunela 
chemickou injektážou.  
 
3. ROZSAH ÚPRAV OSTENIA TUNELA, DVOJSTUPŇOVÁ PLOŠNÁ INJEKTÁŽ 

Rozsah rekonštrukčných prác v tuneli bol stanovený na základe stavebno-technického 
stavu jednotlivých tunelových pásov po obhliadke tunela. Rekonštrukcia bola rozdelená na 
etapy,  pričom I. etapa zahŕňala rekonštrukciu koľajového zvršku, sanáciu nadportálových 
častí s odstránením náletov a vyspravením škár kamenného záhozu cementovou maltou a bola 
realizovaná v roku 2007. Chemická injektáž bola naplánovaná v etape II.A, pre tunelové pásy 
20 až 25, 53 až 56, portálový pás a čelo Lamačského portálu. Primárnou funkciou plošnej 
chemickej injektáže je v tomto prípade vytvorenie nepriepustnej clony a tým zabránenie 
vnikaniu vody do tunelovej rúry. 
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Sekundárnym efektom, s ktorým sa v týchto prípadoch počíta, je spevnenie ostenia, 
nakoľko vytvrdnutá polyuretánová živica má okrem svojej tesniacej funkcie aj vynikajúce 
pevnostné parametre. Návrh injektáže spočíval v realizácii šachovnicového rastra injekčných 
vrtov priemeru 10 mm, dĺžky 350 až 600 mm, v ústí zväčšených na priemer 14 mm z dôvodu 
upnutia injekčných obturátorov 
13/115, resp. 13/300 pri vrtoch dĺžky 
nad 450 mm. Krajné vrty sú vždy 
odsadené minimálne o 150 mm, 
plošný raster vrtov sa pohybuje vo 
vzdialenosti od 330 mm do 350 mm. 
Ako už bolo uvedené, pri injekčných 
prácach bola použitá dvojzložková 
injekčná polyuretánová živica 
CarboPur WF, ktorá je svojim 
tesniacim účinkom, pevnostnými 

parametrami, dobou reakcie, 
priľnavosťou k podkladu ako aj 
stupňom napenenia navrhnutá ako 
optimálna voľba pre daný účel. 
Vzhľadom na hrúbku ostenia a za 
účelom minimalizácie spotreby 
injekčných hmôt, bola navrhnutá 
metóda dvojstupňovej injektáže. Jej 
technológia spočívala v prvotnom 
zainjektovaní prvého stupňa injektáže, 
a síce vrtov dĺžky 600 mm v oporách 
a vrtov dĺžky 450 mm v 
klenbe, cieľom čoho bolo uzavretie 
pomyselnej clony v konštrukcii 
tunelového ostenia. Po vytvrdnutí 
injekčného média sa zrealizoval raster 
vrtov druhého stupňa injektáže, 
s dĺžkami 400 mm v oporách a 350 

mm v klenbe tunela, s následným 
zainjektovaním. Výhodou využitia tejto 
technológie bola predovšetkým 

skutočnosť, že druhý stupeň injektáže dotesnil injekčnú clonu a injekčné médium nemalo 
tendenciu unikať za rub konštrukcie. V priestore aplikácie vyplnilo ložné a styčné škáry 

Obrázok č.3: Raster injekčných vrtov v klenbe tunela 

 
Obrázok č.4: Raster injekčných vrtov - pás 21 
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muriva ostenia, čím zabezpečilo svoju primárnu funkciu utesnenia a sekundárnu funkciu 
spevnenia.   
 
4. REALIZÁCIA SANAČNÝCH PRÁC 

V čase obhliadky boli aktuálne realizované injekčné práce na čele a samotnom portálovom 
páse v rámci etapy II.A rekonštrukcie bratislavského tunela. Realizácia sanačných prác 

prebiehala z dvojetážovej pracovnej 
plošiny, umiestnenej na súprave 
nákladných plošinových vozňov, ktorá 
umožňovala realizáciu vŕtacích 
a injekčných prác po celom obvode 
klenby a časti opôr. Na súprave bola 
umiestnená aj mechanizácia potrebná k 
realizácii prác. Injekčné práce sa 
realizovali v nočných výlukách 
pomocou dvojzložkového injekčného 
čerpadla DV 97 s objemovým 
zmiešavacím pomerom 1 : 1. Postup 

injektáže bol stanovený od najnižšieho miesta nahor, pričom sa injektovali obturátory, 
v poradí stanovenom technologickým postupom na príslušnom stupni injektáže. Po 
zainjektovaní, odstránení injekčných obturátorov a zapravení cementovou maltou, požaduje 
investor ako dodatočnú ochranu trolejového vedenia pred presiaknutou a kvapkajúcou vodou, 
zrealizovať hydroizolačný náter klenby v rozsahu 2,5 m od osi koľaje na obe strany. Tieto 
práce sú však naplánované pre budúce obdobia v rámci etapy II. B.    
 
5. ZÁVER 

Nakoľko etapa II. A rekonštrukcie bratislavského tunela je aktuálne len vo svojom 
počiatočnom štádiu, na komplexné hodnotenie celkovej úspešnosti sanácie je ešte priskoro. 
Avšak výsledky prác v portálovom páse, ktorý bol aj pre nízke nadložie v minulosti výrazne 
dotovaný priesakmi, potvrdzujú vhodnosť navrhnutej sanačnej technológie. Po aplikácii 
druhého stupňa injektáže, došlo k ich výraznému poklesu, nehovoriac o sekundárnej funkcii 
spevnenia ostenia. Na základe uvedeného je zrejmé, že technológia dvojstupňovej chemickej 
injektáže dvojzložkovou polyuretánovou injekčnou živicou CarboPur WF, potvrdila svoju 
silnú pozíciu pri utesňovaní a spevňovaní ostení tunelových stavieb. 
 

Obrázok č.5: Injektáž portálového pásu 


