
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 29
ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ

Schváleno: MDS-OPK č.j. 24610/97-120 
ze dne 27.10.1997 s účinností od 1.1.1998

Praha, říjen 1997



Část A kapitoly 29

INJEKTOVÁNÍ HORNIN 
A ZEMIN A INJEKTOVÁNÍ 

V TUNELECH

i



OBSAH

A. INJEKTOVÁNÍ HORNIN A ZEMIN A INJEKTOVÁNÍ V TUNELECH

29.A.1 ÚVOD 6

29.A.1.1 Všeobecně 6
29.A.1.2 Rozsah kapitoly 6
29.A.1.3 Odborná způsobilost 6

29.A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 6

29.A.2.1 Všeobecně 6
29.A.2.2 Injekční směs 6
29.A.2.2.1 Cementová směs 6

29.A.2.2.2 Jílocementová směs 6

29.A.2.2.3 Cementová směs z jemně mletého cementu 6

29.A.2.2.4 Chemické směsi 6

29.A.2.2.5 Komponenty injekční směsi 7

29.A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 7

29.A.3.1 Všeobecně 7

29.A.3.1.1 Přípravné práce 7
29.A.3.1.1.1 Vytýčení stavby 7

29.A.3.1.2 Vrtné práce 7
29. A.3.1.2.1 Příslušenství 7

29.A.3.1.3 Vlastní injektáž 8
29. A.3.1.3.1 Všeobecně 8
29.A.3.1.3.2 Injektáž ve skalních horninách 8
29.A.3.1.3.3 Injektáž nesoudržných zemin 8
29.A.3.1.3.4 Injektáž soudržných zemin 9
29.A.3.1.3.5 Injektáž hornin při ražení tunelu 9
29.A.3.1.3.5.1 Injektování za ostěním 10
29.A.3.1.3.5.2 Oprava starých tunelů 10
29.A.3.1.3.5.3 Sanace závalů v tunelu 10

29.A.3.1.3.5.4 Oprava kamenného a cihelného zdivá injektáží 10

29.A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 10

29.A.4.1 Všeobecně 10
29.A.4.2 Dodávka a skladování 11
29.A.4.3 Průkazní zkoušky 11

29.A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 11

29.A.5.1 Všeobecně 11
29.A.5.2 Kontrola vrtných prací 11

29.A.5.3 Kontrola před injektáží 12
29. A.5.3.1 Všeobecně 12

29.A.5.3.2 Kontrola cementové směsi 12

29.A.5.3.3 Kontrola jílocementové směsi 12
29.A.5.4 Kontrola prací v průběhu a po skončení injektáže 12
29.A.5.5 Kontrola vytyčovacích bodů 12
29.A.5.6 Měření deformací 12

29.A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 12

29.A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 13

2



29.A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 13

29.A.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 13

29.A.10 EKOLOGIE 13
29.A.10.1 Všeobecně 13
29.A.10.2 Vliv provozu strojů 13
29.A.10.3 Skládkování 13

29.A.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 13

29.A.12 PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Záznam o vrtání 13
Příloha č. 2 Záznam o injektování 14
Příloha č. 3 Vodní tlaková zkouška 15

B. KOTVY A MIKROPILOTY

29.B.1 ÚVOD 18

29.B.1.1 Všeobecně 18
29.B.1.2 Rozsah kapitoly 18
29.B.1.3 Odborná způsobilost 18

29.B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 18

29.B.2.1 Všeobecně 18
29.B.2.2 Kotvy 18
29.B.2.2.1 Kotvy tyčové 18

29.B.2.2.2 Kotvy drátové 18

29.B.2.2.3 Kotvy pramencové 19

29.B.2.2.4 Další materiály k výrobě kotvy 19
29.B.2.3 Svorníky 19
29.B.2.3.1 Svorníky předpínané 19

29.B.2.3.2 Svorníky nepředpínané 19

29.B.2.4 Mikropiloty 20
29.B.2.4.1 Materiály k výrobě mikropiloty 20

29.B.2.4.2 Injekční směs (zálivka) 20

29.B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 20

29.B.3.1 Všeobecně 20

29.B.3.1.1 Přípravné práce 20
29.B.3.1.1.1 Vytýčení stavby 20

29.B.3.2 Vrtné práce 20

29.B.3.2.1 Výplach 20

29.B.3.3 Výroba a osazení kotev 21
29.B.3.3.1 Výroba kotev 21

29.B.3.3.2 Osazení kotev 21

29.B.3.3.3 Svorníky předpínané 21

29.B.3.3.4 Svorníky nepředpínané 21

29.B.3.4 Výroba a osazení mikropilot 21

29.B.3.4.1 Výroba mikropilot 21

29.B.3.4.2 Osazení výztuže mikropilot 21

29.B.3.5 Injektování kořenové části kotev a mikropilot 21
29.B.3.5.1 Zaplnění výztužné trubky 22

29.B.3.5.2 Ochrana proti agresivnímu prostředí 23

3



29.B.3.5.3 Předtížené a předepnuté mikropiloty 23
29.B.3.5.3.1 Omezení sednutí 23
29.B.3.5.3.2 Vyloučení pružné deformace 23

29.B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 23

29.B.4.1 Všeobecně 23
29.B.4.2 Dodávka a skladování 23
29.B.4.3 Prokázání technické způsobilosti kotev 23

29.B.4.3.1 Typová zkouška 24

29.B.4.3.2 Předběžné zkoušky 24

29.B.4.3.3 Průkazní zkoušky kotev 24

29.B.4.4 Průkazní zkoušky svorníků 24
29.B.4.5 Průkazní zkoušky mikropilot 25
29.B.4.6 Průkazní zatěžovací zkoušky mikropilot 25
29.B.4.7 Zařízení pro předtěžování, předpínání a zatěžovací zkoušky mikropiloty 25

29.B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 26

29.B.5.1 Všeobecně 26
29.B.5.2 Kontrolní zkoušky kotev 26
29.B.5.3 Kontrolní zkoušky svorníků 26
29.B.5.4 Kontrolní zkoušky mikropilot 26
29.B.5.5 Kontrolní zkoušky injekční směsi 26

29.B.5.6 Kontrolní zkoušky jílového výplachu 26

29.B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 27

29.B.6.1 Přípustné odchylky u kotev 27
29.B.6.2 Přípustné odchylky u mikropilot 27

29.B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 27

29.B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 27

29.B.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 27

29.B.10 EKOLOGIE 27
29.B.10.1 Všeobecně 27

29.B.10.2 Vliv provozu strojů 27
29.B.10.3 Skládkování 28

29.B.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 28

29.B.12 PŘÍLOHY 28
Příloha ě. 1 Záznam o vrtání kotvy 29
Příloha č. 2 Záznam o kotvě ě.... 30
Příloha č. 3 Předávací protokol kotvy č.... 31
Příloha č. 4 Záznam o vrtání mikropiloty 32
Příloha č. 5 Záznam o mikropilotě 33
Příloha ě. 6 Předávací protokol mikropiloty 34

C. TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

29.C.1 ÚVOD 36

29.C.1.1 Všeobecně 36

29.C.1.2 Rozsah kapitoly 36
29.C.1.3 Odborná způsobilost 36

4



29.C.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 36

29.C.2.1 Všeobecně 36
29.C.2.2 Injekční směs 36
29.C.2.3 Výztuž 36

29.C.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 36

29.C.3.1 Všeobecně 36
29.C.3.2 Přípravné práce 37

29.C.3.2.1 Vytýčení staveniště 37
29.C.3.3 Vrtné práce 37
29.C.3.4 Požadavky na stavební vybavení 37
29.C.3.5 Metody tryskové injektáže 38
29.C.3.6 Předřez 38
29.C.3.7 Kalibrace 38

29.C.3.8 Parametry tryskové injektáže 39
29.C.3.9 Řezací tlak 39

29.C.3.10 Plnící tlak 39
29.C.3.11 Rychlost vytahování monitoru 39

29.C.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 39

29.C.4.1 Všeobecně 39

29.C.4.2 Dodávka a skladování 39
29.C.4.3 Průkazní zkoušky 39
29.C.4.4 Zkušební pole 39

29.C.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 40

29.C.5.1 Všeobecně 40
29.C.5.2 Odebírání vzorků 40

29.C.5.3 Kontrolní zkoušky 40

29.C.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 40

29.C.6.1 Přípustné odchylky 40

29.C.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 40

29.C.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 40

29.C.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 41

29.C.10 EKOLOGIE 41
29.C.10.1 Vliv provozu strojů 41

29.C.10.2 Skládkování 41

29.C.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY PRO KAP. 29.A, 29.B A 29.C 41

29.C.11.1 Technické normy 41
29.C.11.2 Předpisy 42

29.C.12 PŘÍLOHY 42
Příloha č. 1 Metoda Ml 43
Příloha č. 2 Metoda M2 44
Příloha č. 3 Metoda M3 45
Příloha č. 4 Metoda M4 46
Příloha ě. 5 Metoda M5 47
Příloha č. 6 Provozní záznam TI 48
Příloha č. 7 Protokol o zkoušce pevnosti v tlaku výplně TI 49

5



29. A. 1 ÚVOD

Tato část kapitoly 29 se musí vykládat a chápat ve smys
lu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených 
v kap. 1 TKP - Všeobecně.

29.A.1.1 Všeobecně

Tato část kapitoly 29 obsahuje požadavky na injektová- 
ní hornin, zemin a injektování v tunelech, ustanovení 
o materiálech, technologických postupech a zkouškách 
při provádění injekčních prací. Tyto práce se provádí za 
účelem zpevnění nebo utěsnění, zlepšení geotechnic- 
kých vlastností hornin, vytvoření kontaktu podzemního 
díla s okolní horninou a pro zlepšení únosnosti pilot 
v málo pevných horninách. Platí i pro injektování ka
menného, příp. cihelného zdivá.

29.A.1.2 Rozsah kapitoly

Část A kap. 29 těchto TKP se týká realizace injekčních 
prací hornin, nesoudržných a soudržných zemin a injek- 
táží v tunelech, pro něž platí ČSN 73 2005 a technolo
gické předpisy zhotovitele schválené objednatelem.
V případě, že dokumentace stavby předepíše nebo zho
tovitel navrhne použití jiných pracovních postupů a ne
tradičních technologií, než jsou uvedeny v této kapitole 
TKP, musí být vypracovány ZTKP. Technologické po
stupy musí mít nejméně takovou úroveň, jakou stanovu- 
jí tyto TKP a normy a musí být odsouhlaseny 
objednatelem nebo stavebním dozorem.

Práce, realizované podle této kapitoly, obsahují dodání 
všech potřebných materiálů, strojů a zařízení a pracov
níků k provedení všech úkonů zhotovitele nutných k za- 
injektování hornin a zemin podle Smlouvy o dílo včetně 
předepsaných zkoušek podle dokumentace v souladu 
s těmito TKP nebo ZTKP.

29.A.1.3 Odborná způsobilost

Práce mohou být prováděny pouze zhotovitelem, jehož 
předmětem podnikání jsou práce zvláštního zakládání. 
Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při realizaci prací, které jsou předmětem Smlouvy 
o dílo, podle Metodického pokynu k RSJ-PK, 
č.j. 23614/96-230 (Věstník dopravy 21-23/96).

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního 
systému a dalších činností, které mohou ovlivnit jakost 
injekčních prací.

V dokumentaci systému jakosti musí být doložen i tech
nologický postup konkretizovaný na dané podmínky 
požadovaných injekčních prací.

Zkušenost s prováděním prací podle této kap. TKP zho
tovitel prokazuje také referenčním listem provedených 
prací stejného nebo podobného zaměření.

Pracovníci zhotovitele, realizující injekční práce, musí 
mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé technické a děl
nické profese a musí být vedeni odborným pracovní
kem. Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně

autorizaci pracovníků rozhodujících profesí je zhotovi
tel povinen na požádání doložit.

29.A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

29.A.2.1 Všeobecně

Veškerý materiál, který se stane trvalou součástí díla, 
musí odpovídat požadavkům uvedeným v dokumentaci 
pro zhotovení injekčních prací a musí vyhovovat zkouš
kám uvedeným v článcích 29. A.4.3 a 29. A.5 těchto TKP 
a příslušným ČSN.

29.A.2.2 Injekční směs

Injekční směs je cementová, jílocementová, cementová 
směs z jemně mletého cementu a chemická směs.

29.A.2.2.1 Cementová směs

Cementová směs je suspenze cementu ve vodě. Pokud 
v ZTKP není stanoveno jinak, přidá se do směsi malé 
množství bentonitu (2 %), který zpomalí sedimentaci, 
aniž klesne pevnost směsi.

29.A.2.2.2 Jílocementová směs

Jílocementová směs je směs cementu a jílu ve vodě. 
Jako jíl se použije tumerit (bentonit na sebe naváže příliš 
velké množství vody).

29. A.2.2.3 Cementová směs z jemně mletého ce
mentu

Cementová směs z jemně mletého cementu se dělí podle 
maximálního průměru zrna na

standardní kvality (S) - průměr zrna 0,024 mm, 
jemné kvality (F) - průměr zma 0,016 mm a 
velmi jemné kvality (U) - průměr zrna 0,009 mm.

Cementová směs z jemně mletého cementu velmi dobře 
proniká i do úzkých puklin. Tento cement má vysoký 
povrch zrn, vodní součinitel může být 1, pro štěrkopísky 
a velmi úzké trhliny i více.

Podle Cambeforta směs o průměru max. zma 0,024 mm 
proniká do puklin otevřených 0,07 mm, o průměru max. 
zrna 0,016 mm do puklin 0,048 mm a směs o průměru 
max. zrna 0,009 mm do puklin šířky 0,027 mm.

29.A.2.2.4 Chemické směsi

Předností chemických směsí je ta vlastnost, že velmi 
dobře pronikají do injektovaného prostředí o malé pro
pustnosti. Podle složení a vlastností se rozdělují na prys
kyřice, koloidní roztoky a případně jiné hmoty.

Pryskyřice jsou ředitelné vodou a neředítelné vodou.

Ze směsí ředitelných vodou je to akrylamid - vzniklý gel 
má viskozitu maximálně 2 mPas.

Ze směsí neředitelných vodou to jsou epoxidové prys
kyřice, polyestery, akrylové polykondenzáty, polyure
tany atd. (viskozita 60 až 100 mPas). K reakci potřebují 
přímý kontakt s vodou, a proto se hodí na těsnicí práce.
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Během reakce dochází k rozpínání směsi až na osminá
sobek.

Koloidní roztoky jsou vyrobeny z vodního skla, což je 
roztok kremičitanu sodného (ČSN 65 3191). Tuhnutí 
směsí připravených z vodního skla je založeno na prin
cipu gelovatění vodního skla přidáním reaktivu, kdy 
vznikne gel kyseliny křemičité.

Komponenty chemických směsí jsou uvedeny přímo 
v popisu výrobku.

29.A.2.2.5 Komponenty injekční směsi

- Záměsová voda pro injekční směs musí odpovídat 
ČSN 73 2028 - voda pro výrobu betonu.

- Cement se použije značky ENV 197-1 CEM I 42,5 
nebo ENV 197-1 CEM II/A-S 32,5 podle ČSN P 

ENV 197-1.

- Jemně mletý cement nesmí obsahovat zrna větší než 
0,009 mm, 0,016 mm nebo 0,024 mm (stanoveno 
v dokumentaci).

- Bentonit je jíl obsahující jílový minerál montmoril- 
lonit, který s vodou zvětšuje mnohokrát svůj objem 
a má výrazné tixotropní vlastnosti. Minimální mez 
tekutosti musí být 160 dle Atterberga.

- Tumerit je jíl illitického typu (váže podstatně menší 
množství vody než bentonit).

29.A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

29.A.3.1 Všeobecně

Injekční práce obsahují

- přípravné práce,

- vrtné práce,

- vlastní injektáž.

Pro vrtné a injekční práce se použijí stroje, které jsou 
v provozuschopném stavu. Stroje musí být doloženy do
klady o jejich provozuschopnosti, jejich způsobilost 
musí být ověřena před zahájením injekčních prací 
a schválena stavebním dozorem.

K injekčním pracím se použijí následující stroje a zaří
zení - vrtné soupravy, míchačky na injekční směs, čer
padla, obturátory, zařízení pro měření tlaku, pro měření 
spotřeby směsi a další, jako vrtné trubky, vrtné nářadí, 
hadice.

29. A. 3.1.1 Přípravné práce

Před zahájením prací v zastavěném území objednatel 
zajistí a předá zhotoviteli pasportizaci okolních objektů, 
které by mohly být vlivy injekčních prací postiženy. 
Způsob a rozsah pasportizace stanovuje dokumentace. 
Pasportizace se provede fotografickou či grafickou do
kumentací nebo videozáznamem.

Zhotovitel zajistí sledování starého porušení způsobem 
odsouhlaseným stavebním dozorem. Vliv výstavby na 
přilehlé objekty sleduje zhotovitel v rozsahu stanove

ném dokumentací a výsledky sledování předává staveb
nímu dozoru.

Dokumentace pasportizace musí být jednoznačně ozna
čena datem zhotovení, případně notářsky ověřena.

29.A.3.1.1.1 Vytýčení stavby

Objednatel předá při předání staveniště ve smyslu kap. 1 
TKP zhotoviteli před zahájením prací vytýčení praco
viště, z něhož lze umístění vrtů jednoznačně odvodit. 
Zhotovitel předané vytýčení zajistí v tolerancích dle čl. 
29. A.6 a je za ně nadále zodpovědný. Výškové a směro
vé umístění jednotlivých injekčních vrtů je určeno 
v RDS a zhotovitel za jeho dodržení zodpovídá.

29.A.3.1.2 Vrtné práce

Vrty pro injektáž se hloubí rotačně nebo nárazově ve 
shodě s odsouhlaseným technologickým postupem.

a) Rotační způsob hloubení vrtů

- jádrový způsob hloubení vrtů je možný v měk
čích horninách (břidlice, vápence) jádrovou ko
runkou tvrdokovovou. Hloubí-li se vrty 
v tvrdých horninách, je třeba použít diamanto
vou korunku,

- bezjádrové vrtání se uskuteční valivými dláty, 
listovými dláty nebo korunkou na plnou čelbu 
(diamantovou).

b) Rotačně příklepný způsob hloubem vrtů (nárazově)
Rotačně příklepným způsobem se vrty hloubí

- povrchovými vrtnými kladivy,

- ponornými kladivy o minimálním průměru 69 
mm,

- duplex metodou v horninách s nestabilními stě
nami,

- valivými nebo listovými dláty.

Rotačně příklepným způsobem se vrty pro injektáž 
hloubí pouze v kompaktních horninách. V horni
nách rozpukaných je vrt velmi nepravidelný a ne
lze v něm spolehlivě upnout obturátor.

29. A.3.1.2.1 Příslušenství

a) Pracovní plošina

Pracovní plošina musí být zpevněna a musí mít omyva- 
telný povrch vyspádovaný do sběrné jímky a ohrazený 
vodotěsnou hrázkou pro zabránění znečišťování okolní
ho terénu. Před zahájením vrtání vytyčí zhotovitel na 
pracovní plošině osy všech vrtů, které odsouhlasí sta
vební dozor.

b) Ustavení vrtné soupravy

Vrtná souprava musí být ustavena do stanoveného smě
ru a sklonu. Musí být ustavena v takovém sklonu, aby vrt 
byl proveden s přesností dle čl. 29.A.6.

c) Vrtný výplach (pažení vrtů)

Při hloubení vrtů se použijí různé druhy výplachů v sou
ladu s technologickým předpisem. Nejvýhodnější je po
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užít jílocementový výplach, přičemž se do vrtu osadí 
manžetová trubka. Pokud se vrt hloubí ve štěrkopísku, 
jehož valouny výplach neudrží ve vznosu a do vrtu nelze 
zapustit manžetovou trubku, musí se výplach s valouny 
štěrku nahradit cementovou směsí.

Pokud je to z technických důvodů nutné, zhotovitel po
užije

- zarážení pažnic,

- duplex metodu,

- pěnový výplach, který je vhodný použít tam, kde 
je nedostatek vody (při jeho použití je spotřeba 
vody 7x menší než u vodního výplachu), nebo kde 
má vodní výplach nepříznivý vliv na horninu 
(bobtnám). Pěnový výplach má velkou schopnost 
udržet vrtnou drť ve vznosu (zmenšení nebezpečí 
osednutí vrtného nářadí) a umožňuje lepší výnos 
jádra. Dále je vhodné jej použít tam, kde je v důs
ledku záparu nebezpečí vzniku požáru.

d) Manžetová trubka

Manžetová trubka je trubka z umělé hmoty o minimál
ním průměru 32 mm opatřená otvory ve vzdálenosti 
33 cm překrytými pryžovými manžetami. Manžetová 
trubka se 1 až 2 hodiny od osazení vypláchne mírným 
proudem vody. Na část manžetové trubky, vystupující 
na povrch, se upevní průsvitnou páskou papír s číslem 
vrtu a řady.

e) Obturator

Obturátor slouží k uzavření injektované etáže vrtu. Ve 
skalních horninách zhotovitel použije obturátor nafuko
vací, jehož délka je 1 až 1,5 m. V zeminách zhotovitel 
zapustí obturátor do manžetové trubky.

f) Injekční čerpadla

Čerpadla musí být poháněna hydraulicky tak, aby se při 
dosažení určitého tlaku sama zastavila.

g) Míchačky

Pro výrobu injekční směsi se použije aktivační míchač
ka, která velmi intenzívně směs míchá, a tím aktivuje 
zrna cementu. Z aktivační míchačky se směs přečerpá 
do pomaloběžné míchačky, odkud šiji nasává čerpadlo.

h) Vybavení pro měření tlaků a pro měření spotřeby

Tlak se měří na samozápisných manometrech s registra
cí. Proti zabetonování musí být manometr chráněn ole- 
jovou ochranou. Spotřeba směsi se odměřuje 
mechanicky.

Existují i přístroje pro měření tlaků a spotřeb (např. au
tomatický měřič tlaku a spotřeb firmy Atlas-Copco).

29.A.3.1.3 Vlastní injektáž

29. A.3.1.3.1 Všeobecně

Injektáž se používá ve všech typech hornin za účelem 
zmenšení jejich propustnosti a zvětšení jejich pevností.

Ve skalních horninách se použije vzestupný nebo sestu
pný způsob injektáže.

Zeminy se injektují pomocí manžetových trubek.

V tunelech se používá zejména výplňová injektáž.

29.A.3.1.3.2 Injektáž ve skalních horninách

Ve skalních horninách se použije vzestupný nebo sestu
pný způsob injektáže, což je určeno dokumentací.

Při vzestupném způsobu injektáže zhotovitel vyhloubí 
vrt na konečnou hloubku danou dokumentací, do vrtu 
zapustí za účelem oddělení horniny nad etáží obturátor 
a poslední etáž zainjektuje. Poté se obturátor zvedne 
o další etáž (3 až 5 m), která se opět zainjektuje, a tak se 
postupuje až do zainjektování celého vrtu. Tento způ
sob, zdánlivě vhodný, neposkytuje tak spolehlivé vý
sledky. Jedna z nevýhod se projevuje při hloubení vrtu, 
kdy výplach, obohacený vrtnou drtí, omývá po celou 
dobu hloubení stěny vrtu, vniká do puklin a částečně je 
ucpává. Další nevýhodou je nebezpečí obtékání obturá- 
toru nad injektovanou etáž (toto nebezpečí se zmenšuje 
použitím malého průměru vrtu a dlouhé těsnicí gumy 
obturátoru).

Nevýhody vzestupného způsobu injektáže odstraňuje 
způsob sestupný, kdy se odvrtá první injektovaný úsek 
(etáž), který se zainjektuje. Po ukončení injektáže je nut
né obturátor z vrtu vytáhnout, odvrtat další etáž, znovu 
zapustit a upnout obturátor na konci předcházející etáže 
a provést injektáž. Takto se postupuje do konečné 
hloubky vrtu. Výhodou tohoto způsobu injektáže je zna
lost propustnosti poslední etáže, čímž je dána zhotovite
li možnost po projednání se stavebním dozorem úpravy 
délky injektováných vrtů.

29.A.3.1.3.3 Injektáž nesoudržných zemin

Nesoudržné zeminy se injektují pomocí manžetových 
trubek (viz článek 29.A.3.1.2.1 - d).

Injektáž pomocí manžetových trubek se provádí zejmé
na ve štěrkopískových náplavech. Injekční směs stlačí 
jejich strukturu, čímž se zvětší jejich úhel vnitřního tření 
díky dilatanci (zvětšování objemu při smykání) a ce
mentací vznikne i malá soudržnost. Výrazné zvětšení 
únosnosti se projeví především v kyprých jemnozm- 
ných slídnatých píscích. Podle Caquota se úhel vnitřní
ho tření mění podle rovnice

n

kde

A =0,3 

n = pórovitost.

Zmenší-li se pórovitost z 0,3 na 0,25, zvětší se úhel 
vnitřního tření z 35° na 42°.

Každá etáž se injektuje několika fázemi:

- I. fáze se injektuje jílocementovou směsí za úče
lem vyplnění větších pórů,

- II. fáze se injektuje chemickou směsí (vodní sklo 
a organický reaktiv) nebo s ohledem na ekologii 
se použije směs z jemně mletého cementu. In
jekční tlak se pohybuje mezi 0,5 až 0,8 MPa. 
Množství injektované směsi je 5 až 7 l/min,
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- injektáž zhotovitel zahájí tehdy, až zálivka má 
pevnost alespoň 0,25 MPa,

- pro kontrolu hloubky zapuštění obturátoru zho
tovitel opatří trubky stejné délky (1 m, 2 m atd.),

- při zahájení injektáže musí být kohout nad teré
nem otevřen. Po vytečení vody a vzduchu (až 
začne vytékat injekční směs) zhotovitel kohout 
uzavře,

- rychlost injektování musí být 4 až 7 l/min,

- protrhávání zálivky (klakážní tlak) musí při za
čátku injektáže na etáži zhotovitel zachytit. Pev
nost injektovaného prostředí (především při 
injektování jílocementovou směsí) ukáže výška 
tlaku,

- nedojde-li k protržení u tří po sobě jdoucích etá
ží, musí zhotovitel obturátor vytáhnout a přes
vědčit se, zdaje manžetová trubka čistá,

- ke druhé fázi chemickou směsí může zhotovitel 
přistoupit za dva dny,

- injekční tlak měří zhotovitel na injekčním poli,

- dojde-li k havarování manžetové trubky, rozhod
ne zhotovitel po dohodě se stavebním dozorem, 
do kterých okolních vrtů se nezainjektovaná in
jekční směs zainjektuje,

- zhotovitel po dvou hodinách musí vypláchnout 
vnitřek manžetové trubky.

29.A.3.1.3.4 Injektáž soudržných zemin

Pro zlepšení geotechnických vlastností soudržných ze
min (jíly měkké konzistence, bahnité náplavy, smykové 
plochy v jílech) se provádí jejich injektáž, a to pomocí 
manžetových trubek.

a) Při hloubení stavebních jam, šachet a ražení tunelů se
stává, že je nutné projít (hloubit) polohou zvodně
lých náplavových hlín, jejichž pevnost je vzhledem 
k nízké konzistenci velmi malá až zanedbatelná. 
Tyto polohy je možné procházet případně pomocí 
zmrazování. Jiný způsob je zlepšení jejich geo
technických vlastností, a to injektováním jíloce
mentovou nebo cementovou směsí stabilizovanou 
několika procenty bentonitu. Vtlačováním jíloce- 
mentové směsi do měkké zeminy se v ní vyvolá na
pětí, které způsobí konzolidaci - vytlačení vody ze 
zeminy, čímž se zlepší její pevnost. Konzolidační 
voda odteče manžetovými trubkami na povrch úze
mí.

b) Injektováním smykové plochy pomocí manžetových
trubek cementovou směsí stabilizovanou několika 
procenty bentonitu se zlepší geotechnické poměry 
na smykové ploše. Injekční směs nejen zvýší odpor 
na smykové ploše, ale manžetové trubky, které 
protínají smykovou plochu, tuto do jisté míry vy
ztuží.

c) Injektování cementové směsi do jílů s nepříznivými
geotechnickými vlastnostmi se použije i pod patou 
pilot. Injektáží se zlepší jejich únosnost.

29.A.3.1.3.5 Injektáž hornin při ražení tunelu

Všude tam, kde při ražení tunelu nehluboko pod povr
chem dochází k tomu, že tunel vychází ze skalní horniny 
do nesoudržných zemin často zvodnělých, musí se hor
nina utěsnit a zpevnit.

a) Zlepšování geotechnických vlastností hornin jejich
předpětím injektáží a vyztužením trubkami

Při ražení tunelů se vyskytuje hornina, která je v někte
rých úsecích velmi porušená nebo má již svým složením 
velmi špatné geotechnické vlastnosti. Pro zlepšení geo
technických vlastností této horniny se volí řada postupů 
počínaje injektáží, která horninu zpevní a utěsní, až po 
vyztužení ocelovými trubkami vloženými do vrtů vy
hloubených v klenbě.

b) Zlepšení geotechnických vlastností jílovitých břidlic
jejich vyztužením z povrchu území

Je-li tunel v malé hloubce, geotechnické vlastnosti hor
nin se zlepší z povrchu území. Pokud vrtná souprava sto
jí na terénu, hloubí se vrty valivým dlátem za pomoci 
jílocementového výplachu. Je-li nutné vrty hloubit v ře
čišti, vyhloubí se přes štěrkopískové náplavy pažnico- 
vou kolonou. Po vyhloubení vrtu do stanovené hloubky 
se vrt zaplní cementovou směsí a do ní se vloží výztuž. 
Trubky jsou asi 4 m nad obrys tunelu ve vzdálenosti 
0,5 m perforované. Perforace je překryta pryžovou man
žetou. Do etáže se injektuje 5 až 10 litrů cementové sus
penze o vodním součiniteli max. 0,4.

c) Zlepšení horniny pomocí vrtů hloubených ze směro
vé štoly

Při velkém rozsahu prací se provádí vrty ze směrové što
ly ražené v ose tunelu nebo u nivelety budoucího tunelu. 
Hornina v nadloží budoucího tunelu se vyztužuje pomo
cí vrtů seskupených ve vějířích vzdálených od sebe 2 až 
7 m. Každý vrt je po vyhloubení injektován nejčastěji 
chemickou směsí. Pokudjsou vrty hlubší než 5 m, injek- 
tují se po etážích při upínání obturátoru v hloubce 10 m, 
5 m a v obezdívce štoly. Doba tuhnutí směsi je volena 
10 minut. Po injektáži všech vrtů se vrty znovu převrtají 
a osadí se v nich ocelové trubky. Vrt u ústí utěsněný se 
pak vyplní přes trubku cementovou směsí o vodním sou
činiteli max. 0,4.

d) Vyztužení horniny v klenbě tunelu

Prochází-li tunel nepříliš dlouhým poruchovým pás
mem (jen několik desítek metrů), zajistí se stabilita vý
rubu proti nadvýlomu řadou ocelových trubek, které se 
vloží do cementové směsi o vodním součiniteli max. 
0,4. Trubky jsou nad výlomem několik desítek cm. Ce
mentová směs se do vrtů čerpá přes zadní konec trubky. 
U ústí vrtu se trubka utěsní hliníkovou vatou.

29.A.3.1.3.5.1 Injektování za ostěním

Po vyražení jednotlivých úseků tunelu a uložení obe- 
zdívky zůstává mezi obezdívkou a výrubem mezera, 
kterou je třeba vyplnit výplňovou injektáží. Po výplňové 
injektáži se pomocí vrtů, zasahujících i do horniny, pro
vede těsnicí injektáž.

a) Výplňová injektáž
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Má-li tunel betonovou obezdívku, zůstává v záklenku 
volný prostor o výšce několika cm až desítek cm. Do zá
klenku se vyhloubí vrt (nejčastěji rotačně příklepným 
pneumatickým kladivem roubíkovou korunkou o prů
měru 67 mm). Vzdálenost vrtů v podélném směruje 4 až 
6 m. Ve vrtech se upevní trubka o vnitřním průměru 
40 mm, kterou se do volného prostoru nad obezdívkou 
čerpá cementová malta. Největší zrno písku musí být do 
2 mm, aby směs dobře vyplnila volný prostor. Do malty 
se přidá 2 až 3 % bentonitu (z hmotnosti cementu), aby 
směs byla dobře tekutá. Pro výplňovou injektáž se po
užívá čerpadlo na maltu. Při čerpání malty za ostění ne
smí dojít k přestávkám, aby malta v přívodu směsi 
nezatvrdla.

Po vyplnění prostoru nad obezdívkou se zhotovitel pře
svědčí, zda v záklenku nezůstala místa, kam malta ne
vnikla. Kontrola se provádí pomocí vrtů rotačně 
příklepným způsobem o průměru korunky 45 mm.

Razí-li se tunel nebo kolektor mechanizovaným štítem 
a je-li jeho obezdívka z betonových tubinků, vyplní se 
mezera mezi výrubem a tubinky drobným štěrkem (prů
měr valounu 4 až 8 mm). Drobný štěrk se za ostění do
pravuje vzduchem na vzdálenost i několika set metrů. 
Po vyspárování mezer mezi jednotlivými tubinky se 
póry štěrčíku zainjektují cementovou směsí o vodním 
součiniteli max. 0,4.

Otvory v tubincích, které slouží jak pro jejich ukládání, 
tak i pro zafoukávání drobným štěrkem a pro injektáž, se 
vyztuží ocelovou trubkou, jež umožní připojení přívod
ní trubky na bajonet.

b) Těsnicí injektáž

V některých případech je nutno horninu dotěsnit těsnicí 
injektáží. Vrty pro tuto injektáž se hloubí pneumatic
kým nebo hydraulickým kladivem s křížovou korunkou. 
Jako výplach se nejčastěji používá vzduch. Vrty jsou po 
obvodu od sebe vzdálené 2 až 2,5 m. Vzdálenost vějířů 
je nejčastěji 2 m. V sousedních vějířích jsou vrty vystří
dané. V dolní polovině tunelu není většinou třeba vrty 
hloubit do velké hloubky tak jako v horní polovině.

Pro injektáž se použije aktivovaná jíl ocementová směs, 
která lépe vniká do puklin. Vrty se hloubí v předstihu 
před injektáží, kterou zhotovitel zahájí po vyhloubení 
vrtů např. v pěti vějířích.

29.A.3.1.3.5.2 Oprava starých tunelů

Ve většině případů se musí nejdříve 2 až 4 m dlouhými 
vrty oddrénovat voda vtékající do tunelu. Nemá-li tunel 
ostění, nebo je-li ostění špatné kvality, nastříkají se stě
ny tunelu cementovou maltou ve vrstvě tlusté 3 cm. Po
tom se vrtným kladivem vyhloubí vrty 2 až 4 m hluboké. 
Hornina se zainjektuje cementovou směsí stabilizova
nou 5 % bentonitu. Podle stavu horniny se po zamezení 
průsaků vody do tunelu zlepší stabilita a prodlouží ži
votnost tunelu vyhloubením kotevních vrtů, do kterých 
se vloží ocelové tyče (svorníky) a zainjektují se hustou 
cementovou směsí. Na ty se přichytí ocelová síť, na kte
rou se nastříkají další vrstvy stříkaného betonu (asi 5 cm 
tlusté). Při této technologii se předpokládá zakrytí in
jekčních vrtů a svorníků betonem podle ČSN 73 2430.

29.A.3.1.3.5.3 Sanace závalů v tunelu

Sanace závalů v tunelu se provádějí individuálně podle 
typu horniny, která zával způsobila, a podle velikosti zá
valu.

Pokud je stabilita závalu malá, vyhloubí se do něj vrty 
o průměru 56 mm, do kterých se zapustí trubka z plastu 
o průměru 32/3,8 mm. Přes spodní konec se do vrtu na
čerpá injekční směs o vodním součiniteli max. 0,4. V 
klenbě tunelu se vyhloubí šikmé vrty (o vzdálenosti ca 1 
m), vystrojí se manžetovou trubkou a dvojitým obturá- 
torem se zainjektují cementovou směsí o objemové 
hmotnosti 1800 kg/m3. Jeden vrt na plochu 4 až 5 m2 
vylepší stabilitu natolik, že se může pokračovat v ražbě.

29. A.3.1.3.5.4 Oprava kamenného a cihelného zdivá in
jektáží

Při sanaci zděných konstrukcí nebo v tunelech se prová
dí oprava injektáží. Při injektáží se postupuje obdobně 
jako v rozpukané rozvolněné hornině. Injektuje se ce
mentovou směsí o vodním součiniteli až 0,4 (podle veli
kosti trhlin), jak stanoví dokumentace. Injektuje se do 
vrtů o průměru 38 mm vyhloubených kladivem. Délka 
vrtů je 2 až 4 m. Často se musí zaplňovat dutiny cemen
tovou maltou, což je injekční směs zahuštěná pískem. 
Pokud jsou dutiny většího rozměru (několik cm až desí
tek cm), opatří se povrch stěny nástřikem z cementové 
malty. Tato vrstva se podle stavu obezdívky oddrénuje 
vrty o průměru 38 mm, délky 2 až 4 m. Hornina se zain
jektuje cementovou směsí a do vrtů se vloží svorníky 
o průměru 18 až 20 mm. Na svorníky se přichytí ocelová 
síť a nastříká se další vrstva cementové malty.

29.A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

29.A.4.1 Všeobecně

Zhotovitel vede evidenci o dodávkách materiálu pro in
jektáž, který se skladuje a přepravuje způsobem, jak sta
noví tyto TKP nebo výrobce. Musí být chráněn před 
poškozením, znehodnocením a před vlivy povětmosti. 
Ve skladech a na skládkách musí být všechen materiál 
zřetelně označen podle druhu, případně i podle dodáv
ky. Materiál, který vykazuje vady, je poškozen a nevy
hověl zkouškám nebo neodpovídá dokumentaci, 
stavební dozor odmítne a zhotovitel jej nesmí použít. 
V takovém případě je zhotovitel povinen odmítnutý ma
teriál ze stavby odstranit a dodat materiál nový nebo 
zkouškami prokázat, že požadavkům vyhovuje.

29.A.4.2 Dodávka a skladování

Veškerý dodávaný materiál musí být doložen certifiká
tem nebo atestem kvality, případně průkazní zkouškou 
v akreditované laboratoři.

a) Cement

Cement je skladován v sile, pouze výjimečně pro malé 
práce je pytlovaný. Ten musí být skladován v suchém 
skladu. Jemný cement musí být dodáván v igelitových 
pytlích.
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Pro volně ložený cement v silech platí ustanovení ČSN 
72 2110. Pytlovaný cement se skladuje v suchých kry
tých skladech nejvýše v osmi vrstvách, odděleně podle 
druhu dodávek. V případě pochybností o stáří cementu 
musí zhotovitel prokázat jeho kvalitu zkouškami. Skla
dování musí být v souladu s kap. 18 TKP.

b) Bentonit

Bentonit se dodává aktivovaný uhličitanem sodným. 
Skladuje se v pytlích nebo volně ložený v silech. Pro 
volně ložený bentonit v zásobnících platí podmínky 
jako pro volně ložený cement v silech.

c) Tumerit

Tumerit se skladuje stejně jako bentonit.

d) Přísady

Přísady se dodávají v sudech nebo pytlích a skladují se 
podle pokynů výrobce.

e) Skladování jednotlivých složek chemických směsí 

Jednotlivé složky se skladují podle pokynů výrobce.

f) Příslušenství

K příslušenství náleží vrtná soutyčí, hadice, manžetové 
trubky, obturátory, manometry, zařízení na měření tlaku 
při injektáži a spotřeby injekční směsi a ostatní potřebná 
zařízení uvedená v dokumentaci.

Trubní materiál se skladuje na volném prostranství pod
ložený trámky. Vnější závity musí být nakonzervovány 
a ihned po výrobě chráněny vhodným obalem proti po
škození při skladování a dopravě.

29.A.4.3 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky zajišťuje zhotovitel. Jejich přílohou 
jsou osvědčení o jakosti a atesty materiálu pro injekční 
směsi.

U injekčních prací se propustnost horniny prokazuje 
vodní tlakovou zkouškou (v litrech za minutu na běžný 
metr při tlaku stanoveném v dokumentaci), kterou zho
tovitel zapíše do formuláře o VTZ (příl.č. 3).

Složení injekční směsi je dáno dokumentací. Měří se 
u ní viskozita, objemová hmotnost a počátek tuhnutí. 
U cementové směsi se dále zjišťuje sedimentace a odstoj 
vody.

- Objemová hmotnost se měří vážením v kalibrova
ném válci nebo ve speciálním hustoměru.

- Viskozita se zjišťuje na rotačním viskozimetru Fann.

- Počátek tuhnutí se stanoví speciální jehlou.

- Při sedimentaci se zjišťuje rozdíl objemové hmot
nosti směsi v kalibrovaném válci obsahu 1000 ml 
horních 100 ml a nejspodnějších 100 ml.

- Odstoj vody se zjišťuje v kalibrovaném válci objemu 
1000 ml a měří se vystoupení vody nad povrch směsi.

Hodnoty jednotlivých parametrů jsou odvislé od složení 
injekční směsi (určuje dokumentace).

29.A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

29.A.5.1 Všeobecně

O provádění kontrol a zkoušek a o jejich výsledcích 
vede zhotovitel řádnou evidenci s údaji o odběru vzorků 
a rozsahu zkoušek. Nedílnou součástí této evidence jsou 
osvědčení o jakosti a atesty od dodavatelů.

Kontrolní a přejímací zkoušky jsou zkoušky zhotovite
le, které provádí za účelem prokazování shody s vlas
tnostmi předepsanými smluvními požadavky, zejména 
TKP a ZTKP a průkazními zkouškami. Vzorky se ode
bírají a ošetřují na stavbě, zkoušejí se ve schválené zku
šebně nebo na stavbě za přítomnosti stavebního dozoru. 
Pro ověření jakosti vstupních materiálů provádí zhoto
vitel kontrolní zkoušky během prací na stavbě.

Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním deníku, 
který je součástí stavebního deníku a předkládají se sta
vebnímu dozoru.

Zkoušky zahrnují

- odběr vzorků,

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky včetně zkušebního protokolu.

Každý vzorek se označí záznamem s následujícími in
formacemi

- původ vzorku, název stavby,

- místo, kde byl vzorek odebrán,

- označení injekční směsi,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru.

29.A.5.2 Kontrola vrtných prací

Kontrola vrtných prací spočívá

- v kontrole, zda vrtná věž je nastavena ve směru 
a sklonu vrtu podle dokumentace,

- v kontrole, zda vrt se hloubí předepsaným nástro
jem,

- v měření hloubky vrtu,

- v odběru vzorků horniny z vrtu,

- v kontrole úklonu vrtu během hloubení.

Kontroly provádí zhotovitel na každém vrtu a písemně 
o nich informuje stavební dozor. V případě nedodržení 
předepsaných kritérií navrhne zhotovitel nápravu a ne
chá ji odsouhlasit stavebním dozorem.

29.A.5.3 Kontrola před injektáži

29.A.5.3.1 Všeobecně

Před injektáži zhotovitel ověří předpokládané inženýr
ské poměry uvedené v dokumentaci. Pokud zjistí od
chylky, naznačující, že se skutečné geotechnické 
poměry liší od předpokládaných, čímž může dojít k ov
livnění kvality prací, oznámí je stavebnímu dozoru a na
vrhne opatření, která předloží k odsouhlasení.
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29.A.5.3.2 Kontrola cementové směsi 

Při kontrole cementové směsi zhotovitel sleduje

- objemovou hmotnost směsi, která se měří speciel
ním hustoměrem na měření objemové hmotnosti, 
přizpůsobeným k tomuto účelu, z každé záměsi. Po
žadované hodnoty jsou dány technologickým před
pisem uvedeným v dokumentaci;

- odstoj vody, který zhotovitel měří jednou za směnu 
ve výrobně směsi v kalibrovaném válci obsahu 1000
ml. Odstoj za 1 hodinu nesmí přesahovat 1 %;

- pevnost v prostém tlaku, kterou zhotovitel zjišťuje 
jednou týdně na sadě tří vzorků ve válcových for
mách o průměru 50 mm a výšce 100 mm. Vzorky se 
musí skladovat po dobu 28 dnů (pokud není v doku
mentaci stanoveno jinak) ve vlhkém prostředí při 
teplotě +10°až +25° C. Pokud má injekční směs účel 
těsnicí, není pevnost v prostém tlaku rozhodující. 
Hodnota pevnosti v prostém tlaku závisí na poměru 
cementu a vody (určeno dokumentací).

29.A.5.3.3 Kontrola jílocementové směsi 

U jílocementové směsi se kontroluje

- objemová hmotnost, která se provádí z každé zámě
si. Zhotovitel ji měří specielním hustoměrem (např. 
Leutert);

- viskozita, kterou zhotovitel měří 2x za směnu. Měří 
se viskozimetrem Marsh při plnění 1500 ml a průto
ku 1000 ml;

- odstoj vody, který zhotovitel měří minimálně jednou 
za směnu v odběrném válci obsahu 1000 ml. Odstoj 
vody za 3 hodiny nesmí být větší než 1 %;

- pevnost v prostém tlaku, kterou zhotovitel zjišťuje 
na dvou sadách po třech vzorcích jednou za týden ve 
válcových formách o průměru 50 mm a výšce 100
mm. Skladování vzorků je stejné jako u vzorků z ce
mentové směsi. Jílocementová směs musí mít urči
tou pevnost, aby nebyla vytlačena do vzdálenějších 
míst a aby tak nedošlo k porušení celistvosti. Hodno
ta pevnosti v prostém tlaku závisí na poměru cemen
tu, jílu a vody a na mineralogické příslušnosti jílu 
(určuje dokumentace).

Hodnoty jednotlivých parametrů jsou odvislé od složení 
jílocementové směsi (podle dokumentace).

29.A.5.4 Kontrola prací v průběhu a po skon

čení injektáže

Kontrola prací v průběhu injektáže spočívá v kontrole 
dodržování předepsané technologie a zkoušek injekční 
směsi. Kontrolu geotechnických vlastností hornin pro
vede zhotovitel v souladu s dokumentací.

Ve skalních horninách se použijí ke kontrole účinnosti 
injektáže vodní tlakové zkoušky. Celková délka kon
trolních vrtů musí činit minimálně 7 % z celkového ob
jemu prací a zkoušené úseky nesmí přesáhnout délku 
5 m (pokud dokumentace nestanoví jinak).

V zeminách se na kvalitu zainjektování usuzuje:

- z rychlosti hloubení vrtů před a po injektáži při po
užití stejného nářadí a stejné velikosti přítlaku. V za- 
injektovaných materiálech je rychlost postupu vrtání 
několikanásobně pomalejší;

- z měření přítoků vody do kontrolních vrtů hloube
ných do zainjektovaného prostoru. Vrt až po začátek 
zainjektováného prostoru plus 1 až 1,5 m se musí za- 
pažit a mezikruží stěny vrtu a výpažnice zalít cemen
tovou směsí o vodním součiniteli max. 0,4. Při 
kontrole se sleduje nástup hladiny vody a vypočte se 
koeficient filtrace;

- z vyhloubené šachtice, kde se sleduje nejen přítok 
vody, ale i velikost modulů pružnosti na do stěny vy
sekaných kostkách 20 x 20 x 20 cm nebo 40 x 40 x 40 
cm. Při zatížení kostky se měří trvalá a pružná defor
mace.

29.A.5.5 Kontrola vytyčovacích bodů

Kontrolu vytyčovacích bodů pro injekční práce provádí 
zhotovitel nejméně jednou měsíčně. Poškozené vytyčo
vací body musí zhotovitel opravit.

29.A.5.6 Měření deformací

Měření deformací terénu a okolních objektů provádí 
zhotovitel v průběhu realizace injekčních prací do jejich 
ukončení v intervalech stanovených technologickým 
předpisem.

Při injektování nesoudržných zemin dochází k deforma
cím nadloží. Vznikne-li nebezpečí, že deformace stano
vená dokumentací bude překročena, musí zhotovitel 
zjistit, které čerpadlo deformaci působí (jednotlivá čer
padla se na určitou dobu zastaví). Čerpadlo, které defor
maci způsobuje, se zpomalí, a je-li třeba, i zastaví, nebo 
se zmenší počet dávek okolních vrtů.

29.A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Odchylky umístění injekčního vrtu, jeho hloubky 
a sklonu, v hustotě injekční směsi a injekčního tlaku 
musí být v přípustné toleranci a nesmí být překročeny.

- Odchylka od teoretického místa zavrtání smí být 
20 mm;

- hloubka vrtu smí být odchýlena o 100 mm;

- sklon vrtu smí být odchýlen o 1°;

- odchylka v hustotě injekční směsi smí být 2 %;

- povolená odchylka u injekčního tlaku je 2,5 %.

29.A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Injekční práce se provádí bez zvláštních opatření při 
teplotě vzduchu nad +5° C. Při nižších teplotách musí 
být injekční stanice zatepleny, aby nedošlo ke zmrznutí 
injekční směsi. Při pracích uvnitř tunelu při jeho uzavře
ní z obou stran se předpokládá, že nedojde ke zmrznutí 
injekční směsi. Teplota v injekční stanici musí být tako
vá, aby mohly být provedeny spolehlivě kontrolní 
zkoušky.
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29.A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Zásady ochrany životního prostředí jsou obsahem 
kap. 16, článek 10, TKP.

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení
0 převzetí ucelených úseků injekčních prací vypracuje 
zhotovitel písemnou zprávu o hodnocení kvality prací. 
Její součástí je přehled všech měření a výsledků všech 
zkoušek. Musí být porovnán počet minimálně požado
vaných kontrolních zkoušek podle dokumentace, TKP 
a ZTKP s počtem skutečně provedených jednotlivých 
druhů zkoušek. Součástí je i protokol o geodetickém za
měření a sada dokumentace skutečného provedení.

Pokud objednatel, resp. jím pověřená organizace, při
praví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnocení ja
kosti provedených prací, předá kopii při zahájení řízení 
zhotoviteli a následnému správci. Podkladem pro hod
nocení je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zho
tovitelem, vyjádření stavebního dozoru k činnosti 
zhotovitele a výsledky případných zkoušek a měření ob
jednatele.

Závěrem hodnocení je srovnání všech výsledků s poža
davky části A této kap. TKP a příslušných norem a před
pisů s případným návrhem na srážky z ceny nebo jiná 
opatření.

29.A.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ 
POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Požadavek na kontrolní sledování včetně návrhu nebo 
doporučení metody, četnosti a doby měření musí být ob
sažen v dokumentaci stavby.

Kontrolní měření může být součástí technologického 
postupu prací (nasazení počtu injekčních pump). V tom
to případě měření provádí na vlastní náklad zhotovitel.

Požadavek na kontrolní sledování může vzniknout
1 v průběhu stavby.

Náklady na vybudování kontrolního systému a zajištění 
jeho funkce se řídí všeobecnými dodacími podmínkami.

29.A.10 EKOLOGIE 

29.A.10.1 Všeobecně

Obecné požadavky na ochranu životního prostředí jsou 
uvedeny v kap. 1 TKP.

29.A.10.2 Vliv provozu strojů

Podmínky provozu strojů na stavbě se řídí obecnými 
právními předpisy a ustanoveními kap. 1 TKP.

Vrtné stroje a míchací centra musí být v dobrém technic
kém stavu. Nesmí docházet k úniku pohonných hmot, 
mazadel a k nadměrnému tvoření výfukových zplodin. 
Stroje musí být vybaveny opatřením proti nadměrnému 
hluku a proti tvoření prašnosti. Přípustnou hladinu hlu
ku určuje stavební povolení podle hygienických předpi
sů v závislosti na prostředí, v němž se práce provádějí. 
Tato opatření nesmí být vyřazena z provozu. Vozidla 
vyjíždějící ze stavby musí být očištěna.

Za stav použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržo
vání předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá 
zhotovitel.

29.A.10.3 Skládkování

Skládkování odpadů vzniklých při injektování hornin 
a zemin a injektování v tunelech se řídí obecnými práv
ními předpisy (zákon 125/1997 Sb. o odpadech, ČSN 83 
8030) a ustanovením kapitoly 1 TKP.

Při likvidaci injekční směsi nebo vyplaveného materiálu 
je zhotovitel povinen dbát podmínek projednaných s hy
gienickou službou. Musí se omezit množství likvidova
né suspenze jejím přečištěním a opětovným využitím. 
Způsob likvidace odpadů vzniklých při injekčních pra- 
cech je záležitostí zhotovitele a děje se v souladu se Vše
obecnými dodacími podmínkami (VDP).

29.A.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Související normy a předpisy jsou uvedeny na konci ka
pitoly části 29. C, článek 11, těchto TKP souhrnně pro 
části 29.A, 29.B a 29.C.

29.A.12 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Záznam o vrtání 

Příloha č. 2 Záznam o injektování 

Příloha č. 3 Vodní tlaková zkouška

13



Příloha č. 1

ZÁZNAMY O VRTÁNÍ
STAVBA:

SOUPRAVA: NÁSTROJ: POSÁDKA:

POZN:

VRT HLOUBKA SKLON SMĚR
KÓTA
ÚSTÍ

VYSTROJENÍ

SLOŽENÍ-VÝPLACHU: -ZÁLIVKY:

VRT DEN/ČAS 0 SKLON DEN/ČAS ÚSTÍ

START STOP

HLOUBKA 0 - VED. ČETY

VRSTVY

ANOMÁLIE ZÁLIVKA

VYSTROJENÍ: HLOUBKA: DEN:

VRT DEN/ČAS 0 SKLON DEN/ČAS ÚSTÍ

START STOP

HLOUBKA 0- VED.ČETY

VRSTVY

ANOMÁLIE ZÁLIVKA

VYSTROJENÍ: HLOUBKA: DEN:

VRT DEN/ČAS 0 SKLON DEN/ČAS ÚSTÍ

START STOP

HLOUBKA 0- VED.ČETY

VRSTVY

ANOMÁLIE ZÁLIVKA

VYSTROJENÍ: HLOUBKA: DEN:

VRT DEN/ČAS 0 SKLON DEN/ČAS ÚSTÍ

START STOP

HLOUBKA 0- VED.ČETY

VRSTVY

ANOMÁLIE ZÁLIVKA

VYSTROJENÍ: HLOUBKA: DEN:

Vedoucí posádky:................................................ Stavební dozor:

Dne:................................................
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Príloha č. 2
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Příloha č. 3

VODNÍ TLAKOVÁ ZKOUŠKA

STAVBA-OBJEKT VRT ETÁŽ UPNUTÍ OBT. DÉLKA ET VEDL DEN

Po
řadí

Tlak 
u vrtu 
MPa

Stanov 
tl. stup 
MPa

Čas

st. kon.

Stav vodoměru po minutách 
Spotřeba vody po minutách

Spotřeba
l.min*!

.m-1 Poznámka1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I

Dne:

Stavební dozor:
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Část B kapitoly 29 

KOTVY A MIKROPILOTY
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29.B.1 ÚVOD

Tato část kapitoly 29 se musí vykládat a chápat ve smys
lu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených 
v kap. 1 TKP - Všeobecně.

29.B.1.1 Všeobecně

Tato část kapitoly 29 obsahuje požadavky na realizaci 
kotev a mikropilot pomocí injektáže, ustanovení o mate
riálech, technologických postupech a zkouškách při 
provádění prací.

Kotvy do hornin jsou stavební prvky, kterými se za úče
lem zajištění stability přenáší tahová síla ze stavebního 
objektu do horninového masivu. Stavebním objektem 
může být i část horninového masivu, která tvoří stavební 
dílo (tunel, zářez). Kotvy však mohou zpevňovat horni
nové prostředí i bez předpětí.

Mikropiloty jsou stavební prvky do průměru vrtu 300 
mm, kterými se přenáší tlaková i tahová síla do zeminy. 
Pro piloty většího průměru platí TKP 16.

29.B.1.2 Rozsah kapitoly

Část B kap. 29 těchto TKP se týká realizace kotvení 
a mikropilot v horninách a zeminách, pro něž platí ČSN 
73 1002, bývalá ON 73 1008, bývalá ON 44 2140, TNŽ 
73 7508, EN 1537 a technologické předpisy zhotovitele 
schválené objednatelem. V případě, že dokumentace 
stavby předepíše nebo zhotovitel navrhne použití jiných 
pracovních postupů a netradičních technologií, než jsou 
uvedeny v této kapitole TKP, musí být vypracovány 
ZTKP. Technologické postupy musí mít nejméně tako
vou úroveň, jakou stanovují tyto TKP a normy a musí 
být odsouhlaseny objednatelem nebo stavebním dozo
rem.

Práce, realizované podle této kapitoly, obsahují dodání 
všech potřebných materiálů, strojů, zařízení a pracovní
ků k provedení všech úkonů zhotovitele nutných k výro
bě kotev a mikropilot podle Smlouvy o dílo včetně 
předepsaných zkoušek podle dokumentace v souladu 
s těmito TKP nebo ZTKP.

29.B.1.3 Odborná způsobilost

Práce mohou být prováděny pouze zhotovitelem, jehož 
předmětem podnikání jsou práce zvláštního zakládání. 
Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při realizaci prací, které jsou předmětem Smlouvy 
o dílo, podle Metodického pokynu k RSJ-PK, č.j. 
23614/96-230 (Věstník dopravy 21-23/96).

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního 
systému a dalších činností, které mohou ovlivnit jakost 
kotev a mikropilot.

V dokumentaci systému jakosti musí být doložen i tech
nologický postup konkretizovaný na dané podmínky 
požadovaných kotev nebo mikropilot.

Zkušenost s prováděním prací podle této kap. TKP zho
tovitel prokazuje také referenčním listem provedených 
prací stejného nebo podobného zaměření.

Pracovníci zhotovitele, realizující tyto práce, musí mít 
potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé technické a dělnic
ké profese a musí být vedeni odborným pracovníkem. 
Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci 
pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen 
na požádání doložit.

29.B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

29.B.2.1 Všeobecně

Veškerý materiál, který se stane trvalou součástí díla, 
musí odpovídat požadavkům uvedeným v dokumentaci 
a musí vyhovovat zkouškám uvedeným v článcích 29. 
B.4 a 29.B.5 těchto TKP a příslušným ČSN.

29.B.2.2 Kotvy

Při realizaci kotvení se požadavky pro zhotovení prací 
týkají především materiálu vlastních kotev a jejich trva
lého příslušenství. Jsou to:

- v místě osazení na kotveném objektu hlava kotvy 
a roznášecí ocelová podložka,

- v kotevním vrtu táhlo kotvy a ochranná trubka,

- v místě upnutí kotvy do horniny nebo zeminy kořen 
kotvy vytvořený cementovou zálivkou a injektáží 
kořene kotvy ve vrtu pomocí manžetové trubky.

U krátkých kotev (svorníků) je obvykle jejich konstruk
ce podstatně jednodušší, zvláště u svorníků nepředpína- 
ných.

Dočasná kotva je kotva, která plní svůj účel zpravidla ne 
déle než 2 roky.

29.B.2.2.1 Kotvy tyčové

Základním materiálem pro dlouhé tyčové kotvy s vyšší 
únosností jsou závitové tyče CPS - 32 s naválcovaným 
závitem po celé délce a tyče HPT, které jsou hladké 
a mají nalisovaný závit na obou koncích. Tyče se vy
rábějí z vakuované oceli modifikované řady 13 180. 
Tvarované podložky, matice, případně spojky tyčí jsou 
kovanými výrobky z materiálu 12 050.1.

U těchto dílů kotvy a na její materiál se vyžaduje atest. 
Evidenci atestů zajišťuje výrobna kotev. Dovolené zatí
žení těchto tyčových kotev obvykle dosahuje při dočas
ném použití max. 415 kN, při trvalém použití max. 375 
kN (ČSN 42 0135).

29.B.2.2.2 Kotvy drátové

Drátové kotvy se používají jen pro dočasné kotvení. 
Kotva je vytvořena až z 24 patentovaných drátů (ČSN 
42 6441) s protikorózní ochranou (podle dokumentace). 
Kotvy jsou prováděny jako reinjektabilní s manžetovou 
trubkou v ose kotvy. Kotva má tři hlavní konstrukční 
části:
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- kořenovou část, která přenáší kotevní sílu z táhla 
kotvy do okolní horniny. V kořenové části jsou ve 
vzdálenosti 1000 mm umístěny rozpěrky, mezi ni
miž jsou dráty staženy ocelovou páskou. Vzdálenost 
injekčních otvorů o průměru 6 mm je 500 mm. Otvo
ry jsou překryty pryžovou manžetou,

- volnou délku kotvy, která je chráněna PE trubkou 
o průměru 75 mm. Výplň kotvy se provádí podle po
žadované životnosti kotvy,

- hlavu kotvy, která musí zaručit přenos síly z kon
strukce do horniny.

V mimořádně namáhané části kotvy, v přechodu koře
nové části do volné délky, nelze při napínání vyloučit 
vznik trhlin v tělese kořene kotvy, které mohou snížit 
ochranné protikorózní vlastnosti cementového kamene.

29.B.2.2.3 Kotvy pramencové

Dočasné kotvy pramencové mají nosnost 1250 až 1740 
kN, trvalé 1200 až 1680 kN. Jsou tvořeny pramenci pod
le dokumentace. Hlavakotvy je dvojího typu. Pro kotvy, 
jejichž táhlo je tvořeno jedním až čtyřmi pramenci, je 
pro každý pramenec samostatná kotevní objímka. Kot
vy se šesti až dvanácti pramenci mají kotevní objímku 
s více otvory.

Konstrukce dočasné pramencové kotvy a trvalé kotvy je 
podnikovým typem schváleným zkušebnou autorizova
nou pro tento druh výrobku (ČSN P 74 2871).

Konstrukci kotev v agresivním prostředí je nutno řešit 
individuálně a musí být schválena autorizovanou zku
šebnou (ČSN P 74 2871).

Kotva je tvořena pramenci o průměru 15,5 mm. Kotva 
má tři hlavní konstrukční části:

- kořenovou část. Pro usnadnění fixace pramenců jsou 
rozplety tvořeny dvojicemi rozpěrek o průměru ca 
87 mm a o průměru 67 mm;

- volnou délku kotvy, která je kryta PE trubkou o prů
měru 110/8,2 mm. Přechod do kořenové části je 
utěsněn plastickou hmotou. Výplň volné délky je 
dána požadovanou protikorózní ochranou určenou 
dokumentací.

- kotevní hlavu s průchodkou pro kotvu o síle 1400 
kN, která je určena podnikovým typem.

Postup výroby pramencových kotev je detailně popsán 
v dokumentaci podnikového typu kotvy a je uveden 
vRDS.

29.B.2.2.4 Další materiály k výrobě kotvy

- Manžetová trubka má průměr 32 mm, délku 4 m a je 
z PVC. Jednotlivé trubky jsou spojovány závitovým 
nátrubkem z PVC. V délce kořenové části je manže
tová trubka opatřena injekčními otvory o průměru 6 
mm (4 na 0,5 m - délka jedné etáže) překrytými pry
žovou manžetou. Vzdálenost manžet je 0,5 m.

- Distanční podložky jsou umístěny na kořenové části 
kotvy za účelem centrování kotvy ve vrtu i v zálivce. 
U tyčových kotev to jsou přivařené dráty k tyči, 
u drátových a pramencových kotev to jsou výlisky

z umělé hmoty tvarované pro osazení jednotlivých 
drátů nebo pramenců.

- Cementová injekční směs (zálivka) je suspenze 
cementu a vody o vodním součiniteli max. 0,4 (p = 
1940 kg/m3). Kotevní sílaje přenášena do horniny 

prostřednictvím kořene kotvy, který je vytvořen 
spojením kotvy zasunuté do vrtu s cementovou zá
livkou a injektováním cementové suspenze do vrtu 
podle potřeby opakovaným pomocí manžetové trub
ky. Použitý cement musí být kvality podle normy 
ČSN P ENV 197-1 značky ENV 197-1 CEM I 42,5 
neboENV 197-1 CEMII/A-S 32,5 (podle dokumen
tace).

- Antikorozní ochrana. Volná délka kotev je chráněna 
mezi hlavou a kořenem proti korozi PE trubkou. 
Vnitřní část volné délky kotvy se plní plastickou zá
livkou. Kořenová část kotvy je u trvalých kotev 
chráněna flexibilní trubkou z umělé hmoty, která se 
plní cementovou směsí (viz 29.A.2.2 těchto TKP) 
nebo umělou pryskyřicí podle technologického 
předpisu ihned po osazení kotvy do vrtu s cemento
vou zálivkou, dále touto zálivkou a následnou injek- 
táží pomocí manžetové trubky. U trvalých kotev se 
vyžaduje vždy nejméně dvojitá ochrana proti korozi 
stanovená dokumentací. Všechny trvalé kotvy se vy
baví podkotevní ochranou. Tato součást je vyrobena 
z umělé hmoty nebo z pryže a slouží k utěsnění pros
toru pod kotevní hlavou. Zároveň vytváří izolaci 
proti bludným proudům. Vnitřní prostor podkotevní 
ochrany se po napnutí kotvy vyplní středovým otvo
rem v kotevní desce směsí stanovenou v dokumenta
ci. Hlava kotvy se zakryje víkem. Vnitřek víka se 
vyplní antikorozní směsí určenou technologickým 
předpisem.

29.B.2.3 Svorníky

Svorník je ocelová tyč se závitem a matkou. Použije se 
ocel 11 523 , ČSN420135. Typ svorníku stanovíRDS.

29.B.2.3.1 Svorníky předpínané

Předpínané svorníky mají konstrukci složitější a koře
novou část upínanou do horniny v koncové části vrtu, 
která umožňuje jejich předpětí. Tyče pro předpínané 
svorníky se vyrábějí ve dvou základních verzích - tyče 
CPS s naválcovaným závitem po celé délce a tyče HPT, 
které jsou hladké a mají nalisovaný závit na obou kon
cích. Jsou z vakuované oceli modifikované řady 13 180 
za tepla válcované a za studená tvářené o průměru 26 až 
40 mm a v délkách 1 až 5 m nebo i delší (podle dokumen
tace). Pro trvalou funkci se v horninovém prostředí po
užijí svorníky s antikorozní ochranou dle dokumentace. 
Kořenová část je upínána do horniny v koncové části 
vrtu pomocí cementové zálivky na kotevní délku.

29.B.2.3.2 Svorníky nepředpínané

Nepředpínané svorníky tvoří jednoduché tyče z betonář
ské žebírkové oceli obalené v kotevním vrtu cemento
vou směsí o vodním součiniteli max. 0,4, ale i výrobně 
náročnější specielní ocelové trubice upnuté ve vrtu po 
celé délce třením o horninu. Nejčastěji mají délku od 1
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do 3 m a funkci v horninovém prostředí jen dočasnou 
(do dvou let), pokud není zajištěna antikorozní ochrana.

29.B.2.4 Mikropiloty

Základním materiálem mikropiloty je silnostěnná oce
lová trubka, která je v kořenové části perforovaná. Pro 
větší zatížení se místo trubek používají armokoše. Typ 
použité armatury stanoví dokumentace.

29.B.2.4.1 Materiály k výrobě mikropiloty

- Ocelová trubka zpravidla průměru 70/12 mm 
a 108/16 mm z oceli 11 523 (ČSN 42 5715), pokud 
dokumentace nestanoví jinak.

- Ocel pro armokošovou pilotu
Armokošová pilota je sestavena z tyčí z oceli 10 425, 
10 505 nebo 10 607 (ČSN 42 5535, ČSN 42 5536) 
ovinutých spirálou z drátu. Počet tyčí armokoše 
a průměr stanoví dokumentace. Perforovaná manže
tová trubka z PVC je ve středu armokoše.

- Hlava mikropiloty, která přenáší pouze tlak, sestává 
z ocelové desky (č. oceli 11 523, ČSN 42 5310) se 
středovým otvorem a připraveným nátrubkem 
s vnitřním závitem, kterým se deska přišroubuje na 
horní konec ocelové trubky.

- Pryžová manžeta je z bezvložkové hadice o průměru 
odpovídajícím výztužní ocelové trubce.

- Ocelové nátrubky, které jsou vyrobeny z ocelových 
trubek z oceli 11 523 (ČSN 42 5715) a slouží ke spo
jení jednotlivých kusů trubek.

29.B.2.4.2 Injekční směs (zálivka)

Při injektáži dochází ke konzolidaci injektované zemi
ny, a tím ke zvětšení její pevnosti. Tím se zvětší únos
nost mikropilot.

Injekční směs je suspenze cementu a vody o vodním 
součiniteli max. 0,4. Jejími komponenty jsou:

- záměsová voda pro zálivku mikropiloty, která musí 
odpovídat ČSN 73 2028;

- cement značky ENV 197-1 CEM I 42,5 nebo ENV 
197-1 CEM II/A-S 32,5 podle ČSN P ENV 197-1.

29.B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

29.B.3.1 Všeobecně

Realizace kotev a mikropilot sestává

- z přípravných prací,

- z vrtných prací,

- z výroby a osazení kotev,

- z výroby a osazení mikropilot a

- z injektování kořenové části kotev a mikropilot.

Pro vrtné a injekční práce se použijí stroje, které jsou 
v provozuschopném stavu. Stroje musí být doloženy do
klady o jejich provozuschopnosti, jejich způsobilost

musí být ověřena před zahájením prací a schválena sta
vebním dozorem.

29.B.3.1.1 Přípravné práce
Pro tento článek platí stejná ustanovení a požadavky, 
které jsou uvedeny v článku 29. A.3.1.1 těchto TKP.

29.B.3.1.1.1 Vytýčení stavby

Objednatel předá při předání staveniště ve smyslu kap. 1 
TKP zhotoviteli před zahájením prací vytýčení praco
viště, z něhož lze umístění kotev nebo mikropilot jedno
značně odvodit. Zhotovitel předané vytýčení zajistí 
v tolerancích dle čl. 29.B.6 a je za ně nadále zodpověd
ný. Výškové a směrové umístění kotev nebo mikropilot 
je určeno v RDS a zhotovitel za jeho dodržení zodpoví
dá.

29.B.3.2 Vrtné práce

Požadavky na vrtné práce se shodují s požadavky uve
denými v článku 29.A.3.1.2 těchto TKP, až na zarážení 
pažnic, které se zde nepřipouští (příl.č. 1 a 4). Odstavec 
o vrtném výplachu je nahrazen následujícím textem.

29.B.3.2.1 Výplach

Při hloubení vrtu je třeba z jeho počvy odstraňovat vrt
nou drE a nástroj (dláto) ochlazovat. Pro tuto funkci se 
používají následující druhy výplachu:

- vodní,

- vzduchový,

- jílový,

- jílocementový,

- pěnový.

Vrtný výplach se volí podle geotechnických podmínek:

a) vodní výplach se použije ve stabilních horninách a při
vrtání duplex metodou. Použije se voda bez mecha
nických příměsí. Množství vody se řídí plochou 
mezikruží vrtu. Výstupní rychlost výplachu musí 
být dostatečná pro vynášení drtě.
Vmi„ = 0,5 m/s; 0,5 až 0,8 m/s je dobrá rychlost; 0,8 
až 1,0 m/s je velmi dobrá rychlost výstupu výpla
chu.

b) vzduchový výplach se použije při rotačně příklepném
vrtání. Vzduch je veden ke kladivu, kde vykoná 
svou práci a po očistění dna vrtu vynáší rozvrtanou 
vrtnou drť na povrch území.

c) jílový výplach se použije v nesoudržných zeminách.
Jeho účelem je zajistit jejich stabilitu. Při kontrol
ních zkouškách musí vykázat hodnoty uvedené 
v této kapitole, článek 29.B.5.6.

d) jílocementový výplach je obvyklý ve stejných pod
mínkách jako výplach jílový. Výhody jeho použití 
se projevují především při hloubení vrtů pro injek- 
táž nesoudržných zemin. Výplach po zatvrdnutí 
plní funkci zálivky.
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e) penový výplach je vhodný tam, kde je nedostatek 
vody nebo kde je vodní výplach nevhodný (bobtna
jící jíly). Vyrábí se z pěnotvomé látky (např. AP 
50, Quick-foam BDC-STQ Holandsko) pomocí 
speciálního zařízení. Spotřeba vody je 7x menší 
než při použití vodního výplachu.

29.B.3.3 Výroba a osazení kotev

Všechny kotvy se vyrobí ve výrobně kotev a na stavbu 
se dopraví kompletované a připravené pro osazení podle 
RDS. Na stavbě se vyrábějí pouze kotvy, jejichž délka 
i průměr nedovolí transport na staveniště.

29.B.3.3.1 Výroba kotev

Kotvy se vyrobí podle dokumentace. Technické para
metry a postup výroby musí odpovídat typu, který je do
ložen atestem platným pro ČR. Kvalita ocelových tyčí, 
drátů a pramenců musí být rovněž doložena atestem.

29.B.3.3.2 Osazení kotev

Všechny typy dlouhých kotev se osazují zásadně do vrtů 
vyplněných v koncové části cementovou směsí (záliv
kou) o vodním součiniteli max. 0,4. Volný úsek kotvy 
(táhlo), a pro trvalé kotvy i kořenový úsek, je přitom 
chráněn trubkami z plastu proti korozi. Po zatvrdnutí zá
livky je kořenová část injektována po etážích vyššími 
tlaky jednou i vícekrát (reinjektáž) pomocí manžetové 
trubky připojené ke kotvě a do ní zasunuté injekční trub
ky s dvojitým obturátorem. Přitom dojde v zeminách 
a méně pevných horninách k roztržení betonu zálivky 
a vyplnění nejen vzniklých trhlin, ale i puklin a pórů hor
ninového okolí kotevního vrtu.

Po dokončení a vyčištění vrtu se provede výměna výpla
chu za cementovou zálivku (p = 1940 kg/m3). Vrt se vy
plní vzestupně pomocí novodurové trubky. Při plnění 
zálivkou je nutné trubkou pohybovat, aby došlo k vypla
vení zbytků vrtné drtě. Ihned po vyplnění vrtu zálivkou 
se osadí kotva.

Při osazování trvalé kotvy je třeba dbát, aby nedošlo 
k poškození ochrany kořenové části o hranu vstupního 
otvoru průchodky. Na přečnívající část kotvy a injekční 
trubku se navleče podkotevní ochrana. Po zajištění kot
vy se musí ihned vyplnit vnitřní prostor kořenové části 
cementovou směsí (c:v = 2,5:1). Polyetylenová trubička 
průměru 15 mm slouží k plnění, menší trubička k od- 
vzdušnění. Plnění je ukončeno, jakmile se v odvzdušňo- 
vací trubičce objeví cementová směs.

Po napnutí kotvy se musí dráty nebo pramence zkrátit, 
a to rozbruskou, nikoli ohřevem.

29.B.3.3.3 Svorníky předpínané

Svorníky předpínané mají po osazení do vrtu v hornině 
možnost volného protažení středního úseku (táhla) mezi 
hlavou, tvořenou podložkou, a maticí a kořenem (pat
kou) upnutým do stěn koncové části vrtu. K upnutí do 
hominy u předpínaných svorníků dochází mechanicky 
ocelovým klínem, zaraženým do rozštěpu svorníkové

tyče nebo jeho utahováním na závitu tyče do rozpínané 
kovové objímky.

Upnutí svorníku v koncové části vrtu se provede cemen
tovou směsí nebo umělou pryskyřicí, zasouvanou do 
vrtu v potřebném množství v plastikových obalech před 
svorníkovou tyčí, ale i následnou injektáží jako u dlou
hých kotev. Způsob určuje RDS.

Svorníky se předpínají momentovým klíčem nebo hyd
raulicky. Jejich předpětí zvyšuje výrazně smykovou 
pevnost na puklinách skalních hornin, které protínají, 
a tahovou pevnost zakotvené části horninového masivu.

29.B.3.3.4 Svorníky nepředpínané

Nepředpjaté svorníky působí po osazení do horninové
ho prostředí jako armatura v betonu a zvyšují podstatně 
jeho pevnost v tahu i smyku.

Do této skupiny náleží kotevní tyče zabetonované ve 
vrtu po celé délce a tzv. svorníky třecí. U prvních dochá
zí k výše uvedenému účinku spojením ocelové tyče 
s horninou nebo zeminou cementovou směsí, která ji též 
chrání proti korozi. U druhých zajišťuje tento účinek 
smykový odpor na jejich těsném styku s horninovým 
prostředím ve stěně vrtu. Účinku je dosaženo v pevné 
hornině zarážením podélně rozříznuté ocelové trubky 
do vrtu menšího průměru (systém Split Set Stabilizer) 
nebo příčným rozražením uzavřené ocelové trubice se 
záhybem, zasunuté do vrtu, vysokým tlakem vody (sys
tém Swelex), nebo v zemině prostým zarážením tyčí do 
povrchu zeminy na celou délku (metoda hřebíkování - 
viz kap. 30 TKP).

Třecí svorníky nebývají nijak chráněny proti korozi, 
takže splňují podmínky jen pro dočasné použití.

Druh nepředpínaného svorníku, který se použije, určuje 
RDS.

29.B.3.4 Výroba a osazení mikropilot

29.B.3.4.1 Výroba mikropilot

Výroba trubek i armokošů pro mikropiloty se provádí 
podle RDS. Závity trubek musí být chráněny proti po
škození při transportu.

29.B.3.4.2 Osazení výztuže mikropilot

Osazování výztuže mikropilot se provádí ihned po od vr
tání vrtu. Po vytažení vrtné tyče se do vrtu zapustí trubka 
z plastu, kterou se do vrtu (ode dna) načerpá cementová 
zálivka.

V případě, že vrt je hlouben pažnicovou kolonou, vý
ztužná trubka se osadí do pažnice. Ihned po zaplnění zá
livkou se pažnice těží při doplňování zálivky.

29.B.3.5 Injektování kořenové části kotev 
a mikropilot

Injektování kořenové části kotev nebo mikropilot nejen 
zlepší spolupůsobení kořene se zeminou, ale zlepší 
i půdněmechanické vlastnosti okolní zeminy. Při hlou
bení vrtů dojde k určitému zhoršení geotechnických
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vlastností zeminy v jejím bezprostředním okolí, a to jak 
v nesoudržných, tak i v soudržných zeminách. Únosnost 
kotvy a mikropiloty se zvětší opakovanou injektáží ko
řenové části (příl.č. 2 a 5).

Pro injektáž kořenové části kotvy se použije manžetová 
trubka. Do nej vzdálenější manžety se zapustí dvojitý 
obturátor s koženými manžetami a do každé etáže se na
čerpá určité množství cementové směsi, jejíž vodní sou
činitel je max. 0,4.

Pro injektáž mikropiloty jsou v její kořenové části perfo
race, kterými se do každé etáže, vzdálené od sebe 0,5 m, 
načerpá potřebné množství cementové směsi o stejném 
vodním součiniteli jako u kotev.

Etáží se rozumí vzdálenost injekčních manžet, která je 
0,5 m. Při injektáži je nutno postupovat pomalu a sledo
vat výšku tlaku, který nesmí během injektáže pokles
nout.

Injektáž je závislá na geologii, proto musí zhotovitel při
způsobit injektáž geologickým poměrům. Z hlediska in
jektáže se horniny rozlišují na:

- skalní horniny,

- poloskalní horniny,

- štěrkopísky,

- písky,

- silně slídnaté písky,

- jíly.

- navážky.

a) Skalní horniny

Ve skalních horninách není třeba kořenovou část injek- 
tovat. Prakticky to ani není možné, protože hornina ne
povolí a zálivku se nepodaří protrhnout. Při protrhávání 
zálivky musí nastat možnost její deformace do horniny. 
Nezáleží na pevnosti zálivky, ale na pevnosti horniny, 
která ji obklopuje.

b) Poloskalní horniny

V poloskalních horninách, např. ve zvětralých jílovcích 
nebo břidlicích, je vhodné kořen injektovat, aby styk ko
řene kotvy nebo mikropiloty s horninou byl co nejlepší. 
Musí se počítat s tím, že v některých etážích bude horni
na pevnější a zálivku nebude možné protrhnout ani tla
kem 10 MPa. Pokud se etáž injektuje, dávkuje se 1 až 3 
litry směsi na etáž.

c) Štěrkopísky

Ve štěrkopískových vrstvách se injektují všechny etáže. 
Cementová injekční směs stlačuje nesoudržné zeminy, 
takže mimo malé zvětšení průměru kořene se zvětší 
i úhel vnitřního tření zeminy. Množství směsi se dávkuje 
10 až 15 litrů na etáž.

d) Písky

V písku, který má větší pórovitost než štěrkopísek, do
jde při injektáži k většímu stlačení. Množství směsi se 
dávkuje 20 až 25 litrů na etáž.

e) Silně slídnaté písky

Silně slídnaté písky jsou v důsledku přítomnosti slídy 
velmi stlačitelné. Proto dochází ke zvětšení průměru ko
řene kotvy nebo mikropiloty i na trojnásobek. Při injek
táži se dávkuje v I. fázi injektování 50 až 100 litrů směsi 
na etáž. Často se volí i tři fáze.

f) Jíly

Má-li jíl měkkou konzistenci, vytváří se vertikální kla- 
káž a dochází tak ke konzolidaci. Při injektáži se dávku
je 5 až 10 litrů na etáž. Při injektáži v pevnějších jílech 
dochází k malému zvětšení průměru kořenové části. 
Dávkuje se 1 až 3 litry směsi na etáž. V jílech tuhé kon
zistence se dávkuje kolem 5 litrů směsi na etáž.

Injekční směs musí způsobit v kořenové oblasti jílů na
pětí, které vyvolá konzolidaci jílů, a tím zvětšení jejich 
pevnosti. To, že k tomuto jevu dochází, se pozná podle 
toho, že po injektáži z injekční trubky vytéká malý pra
mínek vody, který ustane za několik dnů (po ukončení 
konzolidace). Konzolidace jílů v okolí kořenové části je 
usnadněna trhlinami v zálivce i v jílech, vzniklých při 
injektáži.

Na únosnost kořenové části se usuzuje podle výšky in
jekčního tlaku. Výškou tlaku úměrně roste i únosnost 
kotvy nebo mikropiloty. Na jejich únosnost má vliv 
i druh vrtného výplachu. Při použití cementového vý
plachu je únosnost větší než při použití vodního výpla
chu.

Postup prací a druh výplachu stanoví RDS.

g) Navážky

Při injektování kořenové části v navážkách se postupuje 
podle charakteru navážky.

Je-li navážka ze štěrkopísku, dávkuje se do výše tlaku 1 
MPa 25 litrů cementové injekční směsi, při vyšším tlaku 
se dávkuje 20 litrů injekční směsi na etáž.

Při injektování navážky z písku se dávkuje 25 litrů in
jekční směsi na etáž.

V navážce ze silně slídnatého písku, ve kterém dochází 
k velkému stlačení, se dávkuje 100 až 150 litrů injekční 
směsi na etáž kořenové části.

Je-li navážka jílového charakteru, dávkuje se 3 až 5 litrů 
směsi na etáž.

Má-li navážka měkkou konzistenci (dochází k vertikální 
klakáži), dávkuje se 10 až 20 litrů injekční směsi na etáž 
kořenové části.

Při nesourodé navážce navrhne zhotovitel množství in- 
jektované směsi a návrh předloží stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

29.B.3.5.1 Zaplnění výztužné trubky

Po odsouhlasení zainjektované kotvy nebo mikropiloty 
stavebním dozorem zhotovitel vyplní výztužnou nebo 
manžetovou trubku cementovou směsí o vodním souči
niteli max.0,4 pomocí hadičky do ní zasunuté. Výztužná 
trubka musí být zaplněna až do úrovně svého horního 
ústí.
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29.B.3.5.2 Ochrana proti agresivnímu prostředí

Případy použití kotev nebo mikropilot do agresivního 
prostredí řeší dokumentace. Při výskytu síranových 
nebo uhličitých vod se při vnější injektáži použijí speci
elní přísady. Při silné agresivitě v síranových vodách se 
použije síranu vzdorný cement, např. Sulfares.

Pro cementové směsi použité jako zálivka nebo injekční 
směs je nutno zásadně použít cement odpovídající stup
ni agresivity prostředí (řeší dokumentace).

Jsou-li mikropiloty prováděny do agresivního prostředí, 
předepisuje dokumentace vrty větších průměrů, čímž 
vznikne větší krytí výztuže mikropiloty a sníží se mož
nost přímého napadení výztužného prvku agresivním 
prostředím.

29.B.3.5.3 Předtížené a předepnuté mikropiloty

Tyto piloty se provádějí z důvodů omezení sednutí a vy
loučení pružné deformace (řeší dokumentace).

29.B.3.5.3.1 Omezení sednutí

Je-li třeba omezit pružné deformace zatížené mikropilo
ty na hodnotu pružné deformace zjištěné při průkazní 
zkoušce, postačí zabudovat mikropilotu po jejím před
chozím zatížení na hodnotu stanovenou v dokumentaci 
a po vyčerpání její trvalé deformace. Předtížená mikro- 
pilota se zabuduje do konstrukce v odlehčeném stavu 
(podle dokumentace).

29.B.3.5.3.2 Vyloučení pružné deformace

Je-li třeba vyloučit pružné deformace zatížené mikropi
loty, musí být mikropilota zabudována do konstrukce 
v předepnutém stavu, tj. při zatížení na hodnotu stanove
nou dokumentací. S ohledem na podmínky stavby musí 
být v dokumentaci navržen způsob, jakým bude předpě- 
tí v mikropilotě fixováno a jak bude předepnutá mikro
pilota do konstrukce zavázána.

29.B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ

KAZNÍ ZKOUŠKY

29.B.4.1 Všeobecně

Zhotovitel vede evidenci o dodávkách materiálu pro 
kotvy a mikropiloty, který se skladuje a přepravuje způ
sobem, jak stanoví tyto TKP nebo výrobce. Musí být 
chráněn před poškozením, znehodnocením a před vlivy 
povětrnosti. Ve skladech a na skládkách musí být vše
chen materiál zřetelně označen podle druhu, případně 
i podle dodávky. Materiál, který vykazuje vady, je po
škozen a nevyhověl zkouškám nebo neopovídá doku
mentaci, stavební dozor odmítne a zhotovitel jej nesmí 
použít. V takovém případě je zhotovitel povinen odmít
nutý materiál ze stavby odstranit a dodat materiál nový 
nebo zkouškami prokázat, že požadavkům vyhovuje.

29.B.4.2 Dodávka a skladování

Veškerý dodávaný materiál musí být doložen certifiká
tem nebo atestem kvality, případně průkazní zkouškou 
v akreditované laboratoři.

a) Cement

Cement je skladován v sile, pouze výjimečně pro malé 
práce je pytlovaný.
Pro volně ložený cement v silech platí ustanovení ČSN 
72 2110. Pytlovaný cement se skladuje v suchých kry
tých skladech nejvýše v osmi vrstvách, odděleně podle 
druhu dodávek. V případě pochybností o stáří cementu 
musí zhotovitel prokázat jeho kvalitu zkouškami. Skla
dování musí být v souladu s kap. 18 TKP.

b) Bentonit

Bentonit se dodává aktivovaný uhličitanem sodným. 
Skladuje se v pytlích nebo volně ložený v silech. Pro 
volně ložený bentonit v zásobnících platí podmínky 
jako pro volně ložený cement v silech.

c) Tumerit

Tumerit se skladuje stejně jako bentonit.

d) Ocel pro kotvy

Ocel pro kotvy, doložená atestem, se dodává ve svaz
cích nebo svitcích. Při dopravě a manipulaci se nesmí 
deformovat. Skladuje se podložena na odvodněných 
plochách nebo krytých skládkách odděleně podle kvalit 
(viz kap. 18 TKP).

e) Konstrukční díly kotev a svorníků

Jednotlivé konstrukční díly kotev a svorníků, doložené 
atestem, je třeba ukládat ve skladech tak, aby nedošlo 
k jejich poškození.

f) Manžetové a ochranné trubky z plastu

Injekční trubky je třeba skladovat pod přístřešky. Půso
bením slunečního tepla může dojít k jejich deformacím.

g) Výztužné trubky

Výztužné trubky se skladují podložené trámky a chráně
ny proti znečištění. Vnější závity musí být nakonzervo
vány a ihned po výrobě chráněny vhodným obalem proti 
znečištění a poškození při skladování a dopravě.

29.B.4.3 Prokázání technické způsobilosti kotev

Požadovanou únosnost kořenové části určuje typová 
zkouška, kterou se prokazuje technická způsobilost na
vrhovaného typu kotvy. Vyžaduje se dokumentovat 
fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, ve kterých se 
zkouška uskuteční, včetně údajů o hladině podzemní 
vody.

Dále je to zatížení kotvy, které se vyvozuje postupně. 
Přírůstky posunu se sledují na indikátorových hodin
kách v časovém pořadí 1,25, 1,75, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 
20, 28, 40, 56, 80, 112 a 160 minut.
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29.B.4.3.1 Typová zkouška

Typová zkouška se musí provést nejméně v jednom dru
hu hominy, přičemž se musí zhotovit nejméně 3 zkušeb
ní kotvy. Po předpínání kotev se musí kotvy za účelem 
kontroly odkopat.

Z důvodů technicko-měřických prací se kotva předepne 
na hodnotu 0,1 Fdov a od této hodnoty se začínají měřit 
deformace.

Délka volné části táhla kotvy se posoudí a ztráty třením 
při předpínání se odvodí z pružné části posunů, tj. ze zá
vislosti síla - pružný posun.

Na posouzení možných odchylek se doporučuje, aby 
čára pružných posunů (SJ ležela od hodnoty 0,8 Fdov 
mezi čarami posunů vyjádřených vztahy

S. =-
F — 0,1/v

EA
-0,8/..

5. =
EA

■(lv+0,5lk), kde

F = síla na hlavě kotvy (N),

Fdov = dovolená síla kotvy (N),

E - modul pružnosti předpínané oceli,
A = plocha průřezu táhla kotvy,

/., = volná délka táhla kotvy,

lt = kotevní délka oceli (kořenové části).

Výsledky typové zkoušky je třeba protokolárně doku
mentovat. Při výrobě, předpínání a odkopu zkušebních 
kotev musí být přítomna autorizovaná zkušebna. Proto
kol typové zkoušky musí obsahovat minimálně

- rozměrové schema a technický popis kotvy,

- popis získaných poznatků

- zápis a grafické vyhodnocení zkoušek kotev, přede
vším závislost síla - posun kotvy a čas - posun kotvy 
při jednotlivých zatěžovacích stupních. Zatížení se 
zvyšuje ve stupních 0,4,0,8,1,0,1,2,1,4 projektova
né dovolené síly a výše po 0,1 až 0,2 Fdov. Dočasná 
kotva se předepne na hodnotu minimálně 1,4 Fdov 

a trvalá kotva na hodnotu 1,6 Fdov- Na každém no
vém vyšším zatěžovacím stupni je třeba prokázat, že 
posuny měření na hlavě kotvy se zřetelně ustalují 
s časem (ON 73 1008 - článek 40).

29.B.4.3.2 Předběžné zkoušky

Předběžné zkoušky se uskuteční v závažných případech 
před průkazními zkouškami při přísnějších požadav
cích. Za podrobnější požadavky se považuje:

- zatížení kotvy na vyšší sílu než 1,4 Fdov na prokázání 
minimální bezpečnosti proti dosažení síly na mezi 
únosnosti kořene kotvy (např. 1,6 Fdov při kotvách 
trvalých),

- prokázání ustalování posunů s časem při 1,4 Fdov 
v méně pevných horninách, především v soudržných 
zeminách, v čase větším než 24 hod tak, aby bylo 
možné spolehlivě ověřit dlouhodobé ustalování po
sunů s časem,

- individuální ověření protikorózních opatření.

29.B.4.3.3 Průkazní zkoušky kotev

Průkazní zatěžovací zkoušky dočasných nebo trvalých 
kotev provede zhotovitel na každé stavbě na prvních 
třech kotvách a na každé 25. kotvě. Kotva se zatíží až na
1,4 Fdov, aby se vystihla i změna geotechnických podmí
nek hornin, v nichž se kořeny kotvy nacházejí. 
Z technicko-měřicích důvodů se kotva předepne na 0,1 
projektované dovolené síly (Fdov) a od této hodnoty se za
čínají měřit deformace (posuny). Zatížení se zvyšuje ve 
stupních 0,4, 0,8, 1,0, 1,2 a 1,4 projektované dovolené 
síly Fdov. Na každém stupni zatížení se změří hodnoty 
celkového posunu. Při 1,4 Fdovje třeba ustalování posunů 
měřit u dočasných kotev minimálně 20 minut, u trvalých 
kotev 40 minut. Po prokázání ustalování posunu při
1,4 Fdov, se kotva odlehčí na 0,1 Fdo>, změří se trvalý po
sun a kotva se zakotví na sílu stanovenou RDS.

Při stanovení doby pozorování ustalování posunů se při
hlíží k druhu horniny, v níž je kořen kotvy umístěn. 
V méně pevných horninách, zejména v soudržných ze
minách, se stanoví při 1,4 Fdov minimální čas pozorování 
ustalování posunů tak, aby bylo možné spolehlivě od
hadnout dlouhodobé ustalování posunů s časem v soula
du s předpokladem dokumentace.

Ve zdůvodnitelných případech je na zvláštní žádost ob
jednatele v soudržných zeminách u některých kotev při
1,4 Fdov účelný čas prokázání ustalování posunů převy
šující i 24 hodin, případně je možný individuální postup, 
např. zakotvení kotvy na sílu 1,4 Fdov a jejím opakova
ným dopínáním na tuto sílu, když se takové zkoušky ne
uskutečnily v rámci předběžných zkoušek.

Výsledky průkazních zkoušek jsou dokladem pro po
souzení výsledků kontrolních zkoušek kotev. Výsledky 
průkazních zatěžovacích zkoušek zhotovitel vyhodnotí 
a posuny při jednotlivých zatěžovacích stupních rozdělí 
na pružné a trvalé.

Vyhodnocení průkazních zkoušek musí prokázat, že

- zjištěná dovolená síla kotvy odpovídá dovolené síle 
stanovené RDS a minimální požadované bezpečnos
ti (ČSN 73 1003);

- délka volné části kotvy odpovídá požadavku doku
mentace. Stačí, byla-li kotva vyrobena takovým 
technologickým postupem, který zabezpečuje délku 
volné části kotvy podle dokumentace a leží-li pružná 
část posunu při 1,4 Fdov mezi hodnotami pružného 
prodloužení, vypočítanými ze vztahu

14 F -01F
=- -°* :-(o$iv ~k+0.5/*)

E-A

A je plocha průřezu ocelového táhla kotvy,
/, je volná délka táhla kotvy, 

lk je délka kořenové části,

E je modul pružnosti oceli.

29.B.4.4

Maximální únosnost daného typu svorníku, osazených 
do určitého horninového prostředí, zhotovitel zjišťuje tr
hacími zkouškami. Svorník je zatěžován tahovou silou 
postupně v krátkých časových intervalech až na mez po-
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rušení. Podie výsledku těchto zkoušek se stanoví vhod
nost daného typu svorníku pro horniny daného místa 
zkoušky a pro stanovení přípustného provozního zatíže
ní těchto svorníků. Tyto destruktivní zkoušky lze ovšem 
provádět jen na zvlášť osazených svornících před zahá
jením jejich použití pro výztuž horninového prostředí. 
Zhotovitel provede 3 zkoušky, pokud dokumentace ne
stanoví jinak.

29.B.4.5 Průkazní zkoušky mikropilot

Průkazní zkoušky provede zhotovitel na každé stavbě, 
pokud dokumentace nestanoví jinak. Ověřují správnost 
předpokladů dokumentace. Pokud se předpokládaných 
výsledků nedosáhne, zhotovitel navrhne opatření, které 
předloží stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Zatěžování 
zkušební mikropiloty se provádí hydraulickým lisem po 
stupních tlakem 0,6 P, 1,2 P, 1,5 P, 1,8 Ps odlehčením na 
každém stupni, pokud stavební dozor nerozhodne jinak. 
P odpovídá výpočtové únosnosti mikropiloty stanovené 
dokumentací. Požadovaným tlakem se zatíží mikropilo- 
ta během 1 minuty. Na zatěžovacích stupních i při od
lehčení se sleduje ustálení deformací. Předpokladem 
ustálení je trvalý zatěžovací tlak, zajištěný nepřetržitým 
chodem čerpadla (tlakového oleje). Měřidlo deformací 
musí mít přesnost čtení 0,01 mm. U mikropilot zatíže
ných tlakem se odečítají deformace v intervalu 5 minut 
od vnesení zatížení. Za ustálenou deformaci se považu
je, když čtyři po sobě jdoucí čtení jsou sestupného cha
rakteru a průměrný přírůstek deformace nepřekročí 
hodnotu 0,05 mm/min.

U mikropilot zatížených tahem se deformace při stej
ném postupu zatěžování odečítají v intervalech 1,25, 
1,75, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, 28,40, 56, 80, 160 minut 
od vnesení zatížení. Ustálené deformace jsou ty, u nichž 
u posledních po sobě jdoucích čteních nejsou hodnoty 
větší než 0,1 mm.

Ze zatěžovacího grafu - čáry trvalých deformací - se vy
počte hodnota C

C = 0,15P———,
B-A

kde P je výpočtová únosnost mikropiloty stanovená 
dokumentací (kN),

A je rozdíl trvalých deformací při 1,2 P a 1,5 P,

B je rozdíl trvalých deformací při 1,5 P a 1,8 P. 

Únosnost na mezi deformace mikropiloty 

P = 1,8 P + C

Výpočtová únosnost mikropiloty stanovená zatěžovací 
zkouškou

V = Pc. 0,5

Mikropiloty, které při zatěžovací zkoušce vyhoví jak co 
do rychlosti ustálení, tak co do únosnosti, nemusí vyho
vět co do velikosti sednutí. V takovém případě musí být 
všechny piloty předepnuté.

29.B.4.6 Průkazní zatěžovací zkoušky mikro
pilot

Zatěžovací zkoušky se provádí podle ČSN 73 1002. Po
stup platí pro maximální zatížení 1200 kN, jinak se po
stupuje individuálně. Celkové zatížení musí být 
dvojnásobkem výpočtové únosnosti mikropilot stano
vené dokumentací. Zatěžovací stupeň je 10 % celkové
ho zatížení. Na každém stupni se setrvá nejméně 30 
minut, interval čtení je max. 10 minut. Za ustálenou de
formaci při svislém zatížení se povoluje průměrný pří
růstek deformace max. 0,05 mm za 10 minut.

Navržený postup předpokládá zatěžování mikropiloty 
až na hodnotu budoucího provozního zatížení mikropi
loty, poté se mikropilota odlehčí a opět zatíží až na mez 
únosnosti.

Výpočtová únosnost mikropiloty se stanoví na základě 
zatěžovacího grafu ze zatížení mezního (při deformaci 
rovné 0,1 mm průměru mikropiloty) nebo směrného (při 
přírůstku celkové deformace mezi dvěma posledními 
zatěžovacími stupni 1,25 mm na 100 kN).

29.B.4.7 Zařízení pro předtěžování, předpíná- 
ní a zatěžovací zkoušky mikropiloty

Zařízení sestává z hydraulických lisů 500, 1000 nebo 
2000 kN, elektrohydraulického agregátu a měřidel tlaků 
i deformací. Mimo pravidelné kontroly a cejchování za
řízení jednou za rok musí být před každou akcí ocejcho
vány komplety agregátů, lisů a manometrů dle platného 
normálu. Elektrohydraulický agregát musí být opatřen 
přepouštěcím ventilem, aby bylo možno udržovat kon
stantní tlak oleje po celou dobu měření. Hydraulické lisy 
musí být schopny pohybu v celém svém rozsahu a ma
nometry musí být děleny pro dostatečně přesný odečet 
tlaku. Rozsah manometrů se požaduje 0 až 60 MPa s dě
lením po 0,5 MPa. Třída přesnosti minimálně 2,5 %. 
Měřidla deformací musí být osazena tak, aby jejich po
loha nebyla ovlivněna deformacemi při zatěžování.

Přesnost odečtu musí být 0,05 mm a rozsah alespoň 0 až 
30 mm. Nebude-li deformace mikropilot snímána pří
mo, musí být zajištěn pravoúhlý přenos hodnot s maxi
málním anulováním ztrát.

Přesný postup předtěžování nebo předpínání předepisu
je dokumentace. Rámcově platí:

a) Předtěžované mikropiloty se zatěžují po stupních 
0,5 P, 0,8 P a 1,0 P a pak se odlehčí. Na každém 
stupni se provádí odečet deformace v intervalu 
5 minut a za stav uklidnění se považuje, jsou-li roz
díly následujících čtení klesajícího charakteru 
a je-li průměrný přírůstek deformace za 10 minut 
menší než 0,05 mm. Přitížení mikropiloty na další 
zatěžovací stupeň je možné po takto prokázaném 
uklidnění deformací. Na zatěžovacím stupni 1,0 P 
musí být dosaženo uklidnění deformací a tento stu
peň musí být držen určitý delší čas, u jílovitých ze
min alespoň 24 hodiny. Následuje odlehčení na 
nulu a v tomto stavuje mikropilota zabudována do 
konstrukce.
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P znamená výpočtovou únosnost mikropiloty sta
novenou dokumentací.

b) Předepnuté mikropiloty se zatěžují stejným způso
bem, tj. po stupních 0,5 P, 0,8 P a 1,0 P a odečítá se 
na každém stupni deformace a její ustálení. Po 
ustálení deformace na zatěžovacím stupni 1,0 P se 
předpětí mikropiloty zafixuje a v zatíženém stavu 
se mikropilota definitivně zabuduje do objektu. 
Hydraulické čerpadlo se vypíná až po bezpečném 
zajištění vyvozovaného předpětí v mikropilotě. 
Způsob fixace předpětí a způsob zabudování pře
depnuté mikropiloty do obj ektu určí dokumentace.

c) Zatěžovací zkoušky

Pro zatěžovací zkoušky platí ČSN 73 1002 (pro mikro
piloty zatěžované tlakem) a bývalá ON 73 1008 (pro 
mikropiloty zatěžované tahem). Počet zatěžovacích 
zkoušek je dán dokumentací.

29.B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

29.B.5.1 Všeobecně

O provádění kontrol a zkoušek a o jejich výsledcích 
musí být vedena řádná evidence s údaji o odběru vzorků 
a rozsahu zkoušek. Nedílnou součástí této evidence jsou 
osvědčení o jakosti a atesty od dodavatelů. Kontrolní 
a přejímací zkoušky jsou zkoušky zhotovitele, které 
provádí za účelem prokazování shody s vlastnostmi pře
depsanými smluvními požadavky, zejména TKP 
a ZTKP a průkazními zkouškami. Vzorky se odebírají 
a ošetřují na stavbě, zkoušejí se ve schválené zkušebně 
nebo na stavbě za přítomnosti stavebního dozoru. Proto
koly zkoušek se evidují v laboratorním deníku, který je 
součástí stavebního deníku, a předkládají se stavebnímu 
dozoru. Pro ověření jakosti vstupních materiálů provádí 
zhotovitel kontrolní zkoušky během prací na stavbě.

Zhotovitel oznámí stavebnímu dozoru všechny zjištěné 
odchylky naznačující, že se skutečné geotechnické po
měry liší od předpokládaných, čímž se může zmenšit 
únosnost kotvy nebo mikropiloty. V takovém případě 
navrhne zhotovitel opatření, která předloží stavebnímu 
dozoru ke schválení.

29.B.5.2 Kontrolní zkoušky kotev

Kontrolní zkoušky u dočasné nebo trvalé kotvy se pro
vedou u každé kotvy, u které nebyla provedena průkazní 
zkouška. Kotva se předepne na 0,1 Fdov a pak se postupně 
zatíží na 1,4 Fdov, přičemž se měří posuny kotvy. Potom 
se kotva odlehčí na 0,1 Fdov, změří se trvalý posun kotvy 
a kotva se zatíží na sílu určenou RDS.

29.B.5.3 Kontrolní zkoušky svorníků

Kontrola dokumentací požadovaného předpětí nebo do
voleného namáhání svorníků ve funkci (provozní vý
ztuž) se provede utahováním matice na vyčnívajícím 
konci svorníků momentovým klíčem. Tahová síla se 
přitom stanoví přibližně ze vzorce

C = ?-~--(tga+2tg$),

kde C je klíčem zjištěný kroutící moment,

P je tahová síla ve svorníku,

D je průměr tyče ztenčené závitem, 

tg a je úhel stoupání závitu na tyči (u metrického 
závitu 2,5°),

tg ß je úhel tření matice na závitu a podložce (při 
běžném ošetření závitu 14°).

Počet prováděných kontrolních zkoušek v báňských dí
lech udává bývalá ON 44 2140, minimálně však 10 % 
z osazených svorníků.

Nedestruktivní kontrolu předpokládané funkce předpja- 
tých i nepředpjatých svorníků lze kontrolovat též elek
tronickou aparaturou. Přiložením čidla na vyčnívající 
hlavu svorníku lze zjistit tato porušení: přetržení tyče, 
porušení betonového obalu nebo jeho délku ve vrtu, po
ruchu kontaktu mezi svorníkem a betonovým obalem 
nebo mezi obalem a horninou, ale i zdaje dostatečné up
nutí mechanicky rozpínavé objímky svorníku do horni
ny na konci vrtu.

Použití a četnost určuje technologický předpis.

29.B.5.4 Kontrolní zkoušky mikropilot

Kontrolní zkoušky se provádějí zatěžováním mikropilo
ty a za obdobných podmínek jako zkoušky průkazní, po
kud není v dokumentaci nebo stavebním dozorem 
stanoveno jinak. Zatěžovací cyklus je omezen na stupeň 
0,6 P, 1,2 P a 1,5 P s mezilehlými odlehčeními. Časový 
sled odečtu deformace je stejný, vyžaduje se prokázat tři 
následné rozdíly čtení klesajícího charakteru a průměr
ný přírůstek deformace menší než 0,05 mm za 10 minut 
u mikropilot tlačených a alepoň dva následné rozdíly 
čtení klesajícího charakteru a průměrný přírůstek defor
mace menší než 0,1 mm u mikropilot tažených. Při kon
trolní zkoušce se nepočítá únosnost na mezi deformace 
mikropiloty, ale srovnává se hodnota A dosažená při 
průkazní a kontrolní zkoušce. Zkouška mikropiloty vy
hovuje, když hodnota A neklesne pod 90 % hodnoty 
A průkazní zkoušky.

Počet kontrolních zkoušek musí být minimálně 2 % 
z daného počtu mikropilot.

29.B.5.5 Kontrolní zkoušky injekční směsi

Při kontrole injekční směsi zhotovitel kontroluje:

- objemovou hmotnost směsi, která se měří speciál
ním hustoměrem, přizpůsobeným k tomuto účelu, 
z každé záměsi. Požadované hodnoty jsou dány 
technologickým předpisem;

- odstoj vody, který zhotovitel měří jednou za směnu 
ve výrobně směsi v kalibrovaném válci o obsahu 
1000 cm3. Odstoj za 1 hodinu nesmí být větší než

1 %;

- pevnost v prostém tlaku, kterou zhotovitel zjišťuje 
jednou týdně na sadě tří vzorků ve válcových for
mách o průměru 50 mm a výšce 100 mm. Vzorky se
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musí skladovat po dobu 28 dnů (pokud není v doku
mentaci stanoveno jinak) ve vlhkém prostředí při 
teplotě +10° až +25° C. Hodnota pevnosti v prostém 
tlaku musí dosahovat 10 MPa.

29.B.5.6 Kontrolní zkoušky jílového výplachu

Jílový výplach musí při kontrolních zkouškách vykázat 
následující hodnoty:

Přístroj Hodnota

Viskozita Marsh 30 až 40 s

Objemová
hmotnost

váhy
záleží na tixotropních 
vlastnostech, bývá
1100 kg/m3

Pevnost ve 
střihu Fann VG-35 min. 4 Nm'2

Sedimentace válec 1000 ml max. 2 až 3 % za 24 
hod

Obsah písku Lysenkova ná
doba max. 3 %

odstoj vody válec 1000 ml 1 % za 1 hod

29.B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

29.B.6.1 Přípustné odchylky u kotev

- Při hloubení vrtů - směrová a výšková odchylka 
v místě zavrtání může být 20 mm při osazování prů
chodky, v záporách a ocelových převázkách 50 mm 
bez průchodky,

- hloubka vrtu - 100 mm,

- sklon vrtu - 2°,

- délka kotvy - 100 mm oproti výrobní délce kotvy,

- objemová hmotnost zálivky a injekční směsi -2%,

- injekční tlak - 2,5 %,

- spotřeba injekční směsi - 3 %.

29.B.6.2 Přípustné odchylky u mikropilot

- Směrová a výšková odchylka v místě zavrtání - 
50 mm,

- hloubka vrtu - 100 mm,

- sklon vrtu - 2°,

- délka mikropiloty k výrobní délce výztuže - 
100 mm,

- zálivka a injekční směs (objemová hmotnost) -2%,

- spotřeba injekční směsi - 3 %,

- osazení výztuže v příčném řezu - 20 mm.

29.B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Kotvy i mikropiloty se provádí bez zvláštních opatření 
při teplotě vzduchu nad +5° C. Pokud teplota klesne pod 
5° C, musí se výrobna výplachu a injekční stanice zatep
lit, aby nedošlo ke zmrznutí výplachu nebo injekční 
směsi. Teplota v injekční stanici musí být taková, aby 
mohly být provedeny spolehlivě kontrolní zkoušky.

29.B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení o pře
vzetí ucelených úseků vypracuje zhotovitel písemnou 
zprávu o hodnocení kvality prací. Její součástí je přehled 
všech měření a výsledků všech zkoušek. Na základě díl
čích odsouhlasení a záznamů o výrobě kotvy nebo mik
ropiloty ve stavebním deníku vypracuje zhotovitel 
protokol o výrobě kotvy nebo mikropiloty na formuláři 
(přílohy č. 3 a 6). Záznamy a protokoly potvrzuje pově
řený zástupce zhotovitele a stavební dozor a předkládají 
se neprodleně po výrobě kotvy nebo mikropiloty. Musí 
být porovnán počet minimálně požadovaných kontrol
ních zkoušek podle dokumentace, TKP a ZTKP s poč
tem skutečně provedených jednotlivých druhů zkoušek. 
Součástí je i protokol o geodetickém zaměření a sada 
dokumentace skutečného provedení.

Pokud objednatel, resp. jím pověřená organizace, při
praví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnocení ja
kosti provedených prací, předá kopii při zahájení řízení 
zhotoviteli a následnému správci. Podkladem pro hod
nocení je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zho
tovitelem, vyjádření stavebního dozoru k činnosti 
zhotovitele a výsledky případných zkoušek a měření ob
jednatele.

Závěrem hodnocení je srovnání všech výsledků s poža
davky části B této kap. TKP a příslušných norem a před
pisů s případným návrhem na srážky z ceny nebo jiná 
opatření.

29.B.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ 
POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Požadavek na kontrolní měření včetně návrhu nebo do
poručení metody, četnosti a doby měření musí být obsa
žen v dokumentaci stavby.

Kontrolní měření může být součástí technologického 
postupu prací. V tomto případě měření provádí na vlast
ní náklad zhotovitel.

Požadavek na kontrolní sledování může vzniknout 
i v průběhu stavby.

Náklady na vybudování kontrolního systému a zajištění 
jeho funkce se řídí všeobecnými dodacími podmínkami.
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29.B.10 EKOLOGIE 

29.B.10.1 Všeobecně

Obecné požadavky na ochranu životního prostředí urču
je kapitola č. 1 TKP - Všeobecně. Zásady ochrany život
ního prostředí jsou dále uvedeny v kap. 16, článeklO, 
TKP.

29.B.10.2 Vliv provozu strojů

Podmínky provozu strojů na stavbě se řídí obecnými 
právními předpisy a ustanoveními kapitoly 1 TKP.

Vrtné stroje a míchací centra musí být v dobrém technic
kém stavu. Nesmí z nich unikat pohonné hmoty, mazad
la a nesmí mít nadměrné tvoření výfukových zplodin. 
Stroje musí být vybaveny opatřením proti nadměrnému 
hluku a proti tvoření prašnosti. Přípustnou hladinu hlu
ku určuje stavební povolení podle hygienických předpi
sů v závislosti na prostředí, v němž se práce provádějí. 
Tato opatření nesmí být vyřazena z provozu. Vozidla 
vyjíždějící ze stavby musí být očištěna.

Za stav použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržo
vání předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá 
zhotovitel.

29.B.10.3 Skládkování

Skládkování výkopků a dalších odpadů vzniklých při 
výrobě kotev nebo mikropilot se řídí obecnými právní
mi předpisy (zákon 125/1997 Sb., o odpadech, CSN 83 
8030) a ustanovením kapitoly 1 TKP.

Při likvidaci pažící suspenze přímo na stavbě je zhotovi
tel povinen dbát podmínek projednaných s hygienickou 
službou. Musí se omezit množství likvidované suspenze 
jejím přečištěním a opětovným využitím. Způsob likvi
dace odpadů vzniklých při pracech je záležitostí zhoto
vitele a děje se tak v souladu se Všeobecnými dodacími 
podmínkami (VDP).

29.B.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Související normy a předpisy jsou uvedeny na konci ka
pitoly části 29.C, článek 11, těchto TKP souhrnně pro 
části 29.A, 29.B a 29.C.

29.B.12 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Záznam o vrtání kotvy 

Příloha č. 2 Záznam o kotvě č. ...

Příloha č. 3 Předávací protokol kotvy č. ...

Příloha č. 4 Záznam o vrtání mikropiloty 

Příloha č. 5 Záznam o mikropilotě 

Příloha č. 6 Předávací protokol mikropiloty
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fá
ze

 č
ís

lo
Příloha č. 2

Stavba:..................

ZÁZNAM O KOTVĚ č.

typ kotvy:........
délka kotvy:....
délka kořene: ..
počet etáží:....
datum osazení:

druh cementu:
zálivka V =........ C =
injekční
směs: V =........ C =
délka vaku:................
injektoval:..................

et
áž

e
čí

sl
o

da
tu

m hodina

či
st

ý
ča

s

tlak spotřeba 
směsi 

v litrechod do protrž
zálivky

maxim
injekč.

zálivka

vak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

celkem fáze č.

da
tu

m hodina

či
st

ý
ča

s

tlak spotřeba

od do protrž
zálivky

maxim
injekč.

směsi 
v litrech

celkem fáze č.

Ochrana proti korozi: 
druh:........................

délka:..................
ochranná zálivka:
druh:...................
Injektoval:..........

datum: ........... .

spotřeba:............

zvláštní zjištění:

Zhotovitel: Stavební dozor:
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Příloha č. 3

Stavba:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KOTVY č.:

vrtací stroj: ........

průměr vrtu: ......

sklon: ...................

směr: ....................

kóta hlavy kotvy:

výplach: ..............

datum vrtání: .....

datum osazení: . 

datum napínání:

Zjištěný geologický profil

hloubka

druh kotvy: .................

užitná nosnost P =

zkouška P = .....

délka kotvy: ...............

délka kořene: .............

atest materiálu č.: .... 

napínací zařízení: .... 

cejchovní protokol č.: 

manometr č.: ..............

Spotřeba hmot

množství cement bentonit

výplach m3 q q

zálivka 1 q q

vak 1 q q

injektáž 1 q q

ochr. zálivka 1 q q

celkem 1 q q

Nízkotlaká injektáž:

datum:.........................

injektohodin:..............

Vysokotlaká injektáž:

datum:.........................

injektohodin:.............

Ochrana proti korozi 

druh:...........................

délka:.......

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace stavební dozor kotvu přejímá:

Zhotovitel: ........................................ Stavební dozor:

Datum:
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Příloha č. 5

ZÁZNAM O MIKROPILOTĚ

Stavba: ............................................................... číslo mikropiloty:.....

výpočtová únosnost:

Zálivka: složen í-cement:................................. datum:..............

voda:................................................... spotřeba:..........

obj. hmotnost:..................................... doba minut:......

Osazení: délka kořene:...................................... počet dílů:........

délka dříku:.......................................... počet dílů:........

datum:................................................. způsob:.............

Antikorozní ochrana: nátěr: ......................................................................
PVC trubka 0:.........................................délka: ...

Injektáž: složení-cement:................................... konečný inj. tlak:..

voda:................................................... posádka inj. stanice:

obj. hmotnost:.....................................

fáze fáze

Poznámka
spotřeba tlak

doba
od-do spotřeba tlak

doba
od-do

Datum

etáž 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

zalití

celkem

Hlava mikropiloty: typ......................................... datum osazení......

Zhotovitel:.............................................. Stavební dozor:

Dne:
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Příloha č. 6

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL MIKROPILOTY č.

Stavbyvedoucí:...................

Stavba:................................

Objednatel:..........................

Vrtání: datum:....................

0 vrtu:....................

konečná hloubka: ...

výplach:..................

Zálivka: datum:..................

spotřeba:..............

Osazení: typ mikropiloty: ...

datum:.................

délka kořene:......

Injektáž: složení směsi C:V 

čerpadlo:..............

I. fáze: datum:.....

II. fáze: datum:....

III. fáze: datum: ....

Zalití: datum:.......

Celkem:...............

Hlava mikropiloty: typ:........

Antikorozní ochrana:...........

Objekt:

Zastoupený:

hloubka:

hornina:

vrtatelnost:

spotřeba: 

složení C:V... 

obj. hmotnost

délka dříku:...

způsob:........

obj. hmotnost:

spotřeba:............................ doba:

spotřeba:............................ doba:

spotřeba:............................ doba:

spotřeba:............................ doba:

spotřeba:............................ doba:

datum osazení:

Výpočtová únosnost mikropiloty:........................................................................................................

Poznámka:...........................................................................................................................................

Na základě předložené dokumentace SD přejímá tuto mikropilotu jako nosný základový prvek.

V............................................................ dne......................................................................................

Zhotovitel Stavební dozor
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Část C kapitoly 29 

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
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29.C.1 ÚVOD

Tato část kapitoly 29 se musí vykládat a chápat ve smys
lu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených 
v kap. 1 TKP - Všeobecně.

29.C.1.1 Všeobecně

Tato část kapitoly 29 obsahuje požadavky na realizaci 
tryskové injektáže, ustanovení o materiálech, technolo
gických postupech a zkouškách při provádění tryskové 
injektáže.

Trysková injektáž (TI) je jednou z metod zlepšování 
geotechnických vlastností základové půdy. Podstatou je 
vysokotlaká injektáž cementové směsi ve vrtu. Injektáž 
se provádí tlakem 30 až 60 MPa tak, že paprsek směsi 
proudící tryskami rozbíjí zeminu na jednotlivé úlomky 
nebo zrna. Promísením a ztuhnutím směsi se zeminou 
dojde k vytvoření nosných prvků, které výrazně zvýší 
únosnost základové konstrukce. Metodu tryskové injek
táže lze též použít pro vytvoření těsnicí clony.

29.C.1.2 Rozsah kapitoly

Část C kap. 29 těchto TKP se týká realizace injekčních 
prací pro tryskovou injektáž, pro něž platí ČSN 73 2005 
a technologické předpisy zhotovitele schválené objed
natelem. V případě, že dokumentace stavby předepíše 
nebo zhotovitel navrhne použití jiných pracovních po
stupů a netradičních technologií, než jsou uvedeny v této 
kapitole TKP, musí být vypracovány ZTKP. Technolo
gické postupy musí mít nejméně takovou úroveň, jakou 
stanovují tyto TKP a normy a musí být odsouhlaseny 
objednatelem nebo stavebním dozorem.

Práce, realizované podle této kapitoly, obsahují dodání 
všech potřebných materiálů, strojů a zařízení a pracov
níků k provedení všech úkonů zhotovitele nutných 
k realizaci tryskové injektáže podle Smlouvy o dílo 
včetně předepsaných zkoušek podle dokumentace 
v souladu s těmito TKP nebo ZTKP.

29.C.1.3 Odborná způsobilost

Práce mohou být prováděny pouze zhotovitelem, jehož 
předmětem podnikání jsou práce zvláštního zakládání. 
Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při realizaci prací, které jsou předmětem Smlouvy 
o dílo, podle Metodického pokynu k RSJ-PK, č.j. 
23614/96-230 (Věstník dopravy 21-23/96).

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního 
systému a dalších činností, které mohou ovlivnit jakost 
injekčních prací.

V dokumentaci systému jakosti musí být doložen i tech
nologický postup konkretizovaný na dané podmínky 
požadovaných injekčních prací.

Zkušenost s prováděním prací podle této kap. TKP zho
tovitel prokazuje také referenčním listem provedených 
prací stejného nebo podobného zaměření.

Pracovníci zhotovitele, realizující injekční práce, musí 
mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé technické a děl
nické profese a musí být vedeni odborným pracovní
kem. Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně 
autorizaci pracovníků rozhodujících profesí je zhotovi
tel povinen na požádání doložit.

29.C.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

29.C.2.1 Všeobecně

Veškerý materiál, který se stane trvalou součástí díla, 
musí odpovídat požadavkům uvedeným v dokumentaci 
pro zhotovení tryskové injektáže a musí vyhovovat pře
depsaným zkouškám uvedeným v článcích 29.C.4.3 
a 29.C.5.3 těchto TKP.

29.C.2.2 Injekční směs

Injekční směs pro řezání zeminy je suspenze cementu 
a vody, event, cementu, vody a bentonitu, o objemové 
hmotnosti 1650 kg/m3.

- Záměsová voda

Záměsová voda pro cementovou směs pro tryskovou in
jektáž musí odpovídat ČSN 73 2028.

- Cement

Cement se použije podle ČSN P ENV 197-1 značky 
ENV 197-1 CEM I 42,5 nebo ENV 197-1 CEM IPA-S 
32,5 (dáno dokumentací).

- Bentonit

Bentonit se uvádí pro případ, že se vrty budou hloubit 
pomocí jílocementové směsi. Bentonit je jíl obsahující 
jílový minerál montmorillonit PNK 72 1360.

29.C.2.3 Výztuž

Pokud jsou sloupy TI namáhány jinak než tlakem, doku
mentace stanoví způsob vyztužení (např. silnostěnná 
ocelová trubka, betonářská výztuž) a kvalitu výztuže.

29.C.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

29.C.3.1 Všeobecně

Injekční práce pro tryskovou injektáž obsahují

- přípravné práce,

- vrtné práce,

- vlastní injektáž.

Pro vrtné a injekční práce tryskové injektáže se použijí 
stroje, které jsou v provozuschopném stavu. Stroje musí 
být doloženy doklady o jejich provozuschopnosti, jejich 
způsobilost musí být ověřena před zahájením injekčních 
prací a schválena stavebním dozorem.

K injekčním pracím TI se použijí následující stroje a za
řízení - vrtné soupravy, míchačky na injekční směs, čer
padla, vrtné trubky, monitory s příslušnými tryskami,
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zařízení pro měření tlaků, pro měření spotřeby směsi, 
vrtné nářadí, hadice apod.

29.C.3.2 Přípravné práce

Před zahájením prací v zastavěném území objednatel 
zajistí a předá zhotoviteli pasportizaci okolních objektů, 
které by mohly být vlivy injekčních prací TI postiženy. 
Způsob a rozsah pasportizace stanovuje dokumentace. 
Pasportizace se provede fotografickou či grafickou do
kumentací nebo videozáznamem.

Zhotovitel zajistí sledování starého porušení způsobem 
odsouhlaseným stavebním dozorem. Vliv výstavby na 
přilehlé objekty sleduje zhotovitel v rozsahu stanove
ném dokumentací a výsledky sledování předává staveb
nímu dozoru.

Dokumentace pasportizace musí být jednoznačně ozna
čena datem zhotovení, případně notářsky ověřena.

29.C.3.2.1 Vytýčení staveniště
Objednatel předá při předání staveniště ve smyslu kap. 1 
TKP zhotoviteli před zahájením prací vytýčení praco
viště, z něhož lze umístění vrtů jednoznačně odvodit. 
Zhotovitel předané vytýčení zajistí v tolerancích dle čl. 
29.B.6 a je za ně nadále zodpovědný. Výškové a směro
vé umístění jednotlivých injekčních vrtů je určeno 
v RDS a zhotovitel za jeho dodržení zodpovídá.

29.C.3.3 Vrtné práce

Zhotovitel zajistí a trvale vytyčí osy všech vrtů a jejich 
výškovou polohu pro tryskovou injektáž.

Vrtná souprava musí být přesně ustavena ve vodorovné 
poloze. Sklon vrtu se nastavuje sklonoměrem přilože
ným na vrtné trubky.

29.C.3.4 Požadavky na stavební vybavení

a) Vysokotlaké čerpadlo
je čerpadlo, kterým se provádí trysková injektáž 
nebo řezání zeminy. Tlak je 30 až 90 MPa.

b) Plnicí čerpadlo
je čerpadlo, kterým se provádí plnění při metodě M 
3 (viz článek 29.C.3.5 TKP). Potřebný tlak je 5 
MPa a množství směsi 250 l/min, pokud není v do
kumentaci stanoveno jinak.

c) Výplachová hlava
převádí injekční směs, vzduch a vodu z hadic do 
vrtného a injekčního soutyčí. Provádění metody M 
1 je podmíněno užitím jednoduché výplachové hla
vy, metody M 2 dvojité výplachové hlavy a metody 
M 3, M 4 a M 5 trojité výplachové hlavy.

d) Přechody
slouží ke spojení některých dílů vrtného injekčního 
soutyčí.

e) Vrtné a injekční soutyčí
přivádí injekční směs, vzduch a vodu z výplachové 
hlavy, případně z přechodů k monitoru s tryskami 
nebo k vrtnému nástroji. K provádění metody M 1

je třeba jednoduchého soutyčí, provádění metody 
M 2 je podmíněno užitím alespoň dvojitého soutyčí 
a metody M 3, M 4 a M 5 užitím trojitého soutyčí. 
Při metodě M 5 nemá soutyčí rotační pohyb.

f) Výztuž
Výztuž sloupu TI se osadí bezprostředně po dokon
čení tryskání v místech stanovených dokumentací.

g) Monitor
je konstrukční díl pro upevnění trysek. Přivádí 
směs, příp. vzduch a vodu, ze soutyčí k tryskám.

h) Vysokotlaké hadice
slouží k dopravě vody a injekční směsi mezi vyso
kotlakým čerpadlem, plnicím čerpadlem a vrtnou 
soupravou.

ch) Monitoring vysokotlakého čerpadla 
je elektronická aparatura, která snímá

- tlak směsi nebo vody (MPa),

- množství směsi nebo vody (l/s),

- otáčky čerpadla (ot/min).

i) MP 3 je elektrická registrační aparatura, která snímá
při vrtání:

- hloubku (m),
- rychlost vytahování (m/hod),

- otáčky soutyčí (ot/hod).

j) MP 7 je elektrická registrační aparatura, která snímá
při vrtání:

- hloubku (m),

- rychlost postupu (m/hod),

- otáčky (ot/min),

- přítlak (kN),

- kroutící moment (kNm),

- tlak výplachu (MPa)

- množství výplachu (l/min),

- gravitační zrychlení (g), 

při řezání:

- hloubku (m),

- rychlost postupu (m/hod),

- tlak (MPa),

- kroutící moment (kNm).

29.C.3.5 Metody tryskové injektáže

Existuje pět metod tryskové injektáže:

a) Metoda M 1 (C.C.P. - Chemical Churning Pile)

Metoda M 1 spočívá v rotačním pohybu při současném 
zdvihání monitoru, čímž dochází k vytvoření válcového 
tělesa upravené zeminy.

Pracovní postup spočívá v hloubení vrtu o průměru 100 
až 120 mm nejčastěji třílistovým dlátem. Po dosažení 
konečné hloubky vrtu se do vrtných trubek vhodí kulič
ka, která uzavře výplachovou trysku. Tím je výplach nu
cen proudit horizontálními tryskami. Rotováním nářadí
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a jeho zvedáním se vyřízne v zemině pilota. Průměr pi
loty je odvislý od výšky tlaku, druhu zeminy a rychlosti 
vytahování monitoru. Často se při hloubení vrtu používá 
předřez. Ve vrtném dlátuje zabudována tryska o průmě
ru 1,8 mm, kterou se tlakem 2 MPa průměr vrtu zvětší ze 
120 mm na průměr 250 až 300 mm. Při zvedání nářadí 
vzhůru se při tlaku 40 až 50 MPa vyřízne pilota o průmě
ru 600 až 800 mm. Monitor se otáčí rychlostí 8 až 20 
ot/min. Rychlost zvedání je 250 až 400 mm/min. V 1 m3 
směsi je 500 až 550 kg cementu.

Metodu M 1 je možno použít ve všech typech zeminy.

Pevnost zpracované zeminy je tím větší, čím je zemina 
propustnější a sušší. V aluviálních náplavech byla dosa
žena pevnost i 40 MPa. Jsou-li písky zahliněné, dosahu
je se pevnost 10 MPa, v jílovité zemině měkké 
konzistence se dosahuje zpevnění 2,5 až 5 MPa. Metoda 
M 1 je schematicky vyznačena na příloze č. 1.

b) Metoda M 2 (J.S.G. - Jet Special Grout)

Při metodě M 2 je účinek prořezu zeminy zvětšen paprs
kem vzduchu. Dosah prořezu je proto větší než u metody 
M 1. Dosahuje se průměru sloupu0,8až 1,2 m, vpřípadě 
drobných porézních navážek i 1,8 m. Výška tlaku vhá
něné cementové směsi je 45 MPa, výška tlaku vzduchu 
je 0,7 až 1 MPa. Rychlost cementové směsi při opouště
ní ústí trysky je 200 m/s, rychlost vzduchu 330 m/s. 
Rychlost zvedání monitoruje 250 až 300 mm/min. Mo
nitor se otáčí rychlostí 8 až 15 ot/min.

Metoda M 2 je vhodná do všech typů zeminy mimo štěr
kopísku s hrubými valouny. Schematicky je vyznačena 
na příloze č. 2.

c) Metoda M 3 (C.J.G. - Column Jet Grout)

Metoda M 3 umožňuje velký prořez - až 2 m. Při této me
todě se hornina prořezává vodou při ochraně vodního 
paprsku vzduchem. Výstupní tlak vodního paprskuje 60 
až 80 MPa, vzduchového paprsku 0,7 až 1,7 MPa a ce
mentové suspenze 2 až 6 MPa. Rychlost vodního 
a vzduchového paprsku u ústí trysky musí být větší než 
350 m/s. Monitor se otáčí rychlostí 4 až 5 ot/min, rych
lost zvedání monitoru je 40 až 70 mm/min.

Metoda M 3 není vhodná ve štěrkopísku s hrubými va
louny. Schematicky je vyznačena na příloze č. 3.

d) Metoda M 4 (S.S.S. Man - Super Soil Stabilisation
Management)

Metoda M 4 spočívá ve vyřezávání zeminy vodou za po
moci paprsku vzduchu. Protože žádaný průměr vyříznu
tého sloupu je až 4 m, řeže se ve třech fázích při 40, 60 
a 80 MPa. Tlak vzduchuje 1,7 MPa. Rychlost vody při 
opouštění trysky je větší než 400 m/s, rychlost vzduchu 
je větší než 330 m/s. Metodou M 4 se vyřeže 0,215 m 
sloupu za hodinu. Rychlost zvedání monitoruje malá - 
0,5 až 0,7 mm/min, čímž se docílí proříznutí průměru 
sloupu 4 m. Po vyříznutí sloupu se vyplní prostor jílo
vým výplachem, aby se udržela stabilita stěn. Vyřezaný 
prostor se vyplní betonem tak jako u pilot - pomocí li
cích rour.

Metoda M 4 je vhodná do zahliněného nepříliš ulehlého 
písku. Schema metody M 4 je na příloze č. 4.

e) Metoda M 5 (J.G. - Jet Grout)

Při metodě M 5 se vyhloubí mezi vodicími zídkami vrty 
o průměru 100 až 120 mm. Osová vzdálenost vrtů je 0,6 
až 1 m. Závisí na druhu zeminy, rychlosti zvedání moni
toru, výstupním tlaku vody, ochraně vodního paprsku 
vzduchovým paprskem (obklopujícím paprsek vody). 
Při této metodě se vytváří úzká štěrbina šířky 0,2 m pro
říznutím zeminy paprskem vody. Vrty jsou hloubeny 
pomocí jílového výplachu. Do vrtu se zapustí monitor, 
ve kterém je vodní tryska o průměru 2 mm, vzduchová 
tryska šířky 0,8 až 1 mm a tryska cementové směsi. Ze
mina se prořezává jedním směrem. Jakmile paprsek 
vody a vzduchu pronikne do sousedního vrtu, začne se 
zvedat monitor. Voda má tlak 40 MPa. Rychlost vody 
u ústí trysky je 350 m/s. Tlak vzduchu je 0,7 až 1 MPa 
a rychlost při opouštění trysky je 330 m/s. Tlak cemen
tové směsi je 2 až 4 MPa a rychlost výtoku z trysky je 50 
m/s. Rychlost zvedání monitoruje 250 až 400 mm/min.

Metoda M 5 není vhodná v hrubém štěrkopísku. Je zob
razena na příloze č. 5.

Návrh metody předloží zhotovitel po provedení zkušeb
ního pole k odsouhlasení stavebnímu dozoru.

29.C.3.6 Předřez

Předřezem se nazývá způsob řezání zeminy při hloubení 
vrtu menším tlakem. Předřezem se docílí větší průměr 
vrtu jednak z důvodů snadnějšího vyplavování valounů 
ve hrubých štěrcích, jednak z důvodů docílení většího 
průměru vrtu v měkkých bahnitých náplavech, kdy při 
vlastním řezání se bahnitá část dostává do materiálu 
sloupu tryskové injektáže v menší míře - získá se větší 
pevnost výplně sloupu.

Předřez se může provádět při vrtání (tlakem 20 MPa) 
nebo při vytahování soutyčí (tlakem i 40 MPa).

29.C.3.7 Kalibrace

Kalibraci zajistí zhotovitel na začátku každé stavby, a to 
před zahájením prací na zkušebním poli. Účelem je:

- stanovení skutečného čerpání za sekundu,

- zkontrolování dostatečného zásobení čerpadla směsí 
nebo vodou,

- stanovení tlakové ztráty ve vedení.

Zásadně se za provozních podmínek kalibruje

- směs předepsané objemové hmotnosti,

- monitor osazený příslušnými tryskami,

- hadicové vedení od čerpadla až na místo tryskání,

- způsob zásobení směsí.

Čerpadla se kalibrují zkušebním tlakem 30,35,40,45 až 

po tlak provozní. Plnící čerpadla se kalibrují tlakem 2, 
2,5, 3, 3,5 a 4 MPa.

29.C.3.8 Parametry tryskové injektáže

- Objem čerpání
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Požadovaný průměr pilíře či dosah stěny v zemině je do
sažen tryskáním odpovídajícího objemu směsi na 1 bm 
hloubky vrtu, případně použitím předřezu při vrtání.

- Objem plnění

Při tryskání metodami M 3 a M 5 vodní paprsek rozbíjí 
zeminu. Prostor objemu pilíře (přímého působení trys
kání vody) se zaplňuje injekční směsí souběžně s řezá
ním vodním paprskem. Proto musí objem plnění 
technologicky sledovat účinek vodního paprsku a zcela 
vyplnit prostor pilíře injekční směsí. Je-li objem plnění 
malý, je v pilíři zemina upravena nestejnoměrně, je-li 
velký, vytéká příliš mnoho injekční směsi na povrch.

29.C.3.9 Řezací tlak

Řezací tlak je tlak, při kterém dochází k rozrušení zemi
ny injekční směsí nebo vodou. Se zvyšováním řezacího 
tlaku roste průměr pilíře.

Na základě požadovaného objemu čerpání a určitého 
průměru trysek je možné pomocí výše řezacího tlaku re
gulovat rychlost vytahování monitoru.

K požadovanému průměru sloupu zhotovitel použije 
odpovídající výšku řezacího tlaku.

29.C.3.10 Plnící tlak

Plnící tlak je tlak, kterým je vyřezaný prostor vyplňován 
injekční směsí. Plnící tlak dosahuje hodnot 2 až 6 MPa.

29.C.3.11 Rychlost vytahování monitoru

Rychlost vytahování monitoru je důležitý parametr TI 
a je nutné jej průběžně kontrolovat.

Rychlosti pro jednotlivé metody jsou

- Ml 250 - 400 mm/min,

- M2 250 - 300 mm/min,

- M 3 40 - 70 mm/min,

- M 4 0,5 - 0,7 mm/min,

- M 5 250 - 400 mm/min.

Nej vhodnější je plynulé vytahování monitoru.

29.C.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ

KAZNÍ ZKOUŠKY

29.C.4.1 Všeobecně

Zhotovitel vede evidenci o dodávkách materiálu pro 
tryskovou injektáž, který se skladuje a přepravuje způ
sobem, jak stanoví tyto TKP nebo výrobce. Musí být 
chráněn před poškozením, znehodnocením a před vlivy 
povětrnosti. Ve skladech a na skládkách musí být vše
chen materiál zřetelně označen podle druhu, případně 
i podle dodávky. Materiál, který vykazuje vady, je po
škozen a nevyhověl zkouškám nebo neodpovídá doku
mentaci, stavební dozor odmítne a zhotovitel jej nesmí 
použít. V takovém případě je zhotovitel povinen odmít
nutý materiál ze stavby odstranit a dodat materiál nový 
nebo zkouškami prokázat, že požadavkům vyhovuje.

29.C.4.2 Dodávka a skladování

Cement je skladován v sile, pouze výjimečně pro malé 
práce je pytlovaný. Ten musí být skladován v suchém 
skladu. Jemný cement musí být dodáván v igelitových 
pytlích.
Pro volně ložený cement v silech platí ustanovení ČSN 
72 2110. Pytlovaný cement se skladuje v suchých kry
tých skladech nejvýše v osmi vrstvách, odděleně podle 
druhu dodávek. V případě pochybností o stáří cementu 
musí zhotovitel prokázat jeho kvalitu zkouškami. Skla
dování musí být v souladu s kap. 18 TKP.

29.C.4.3 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky zajišťuje zhotovitel. Jejich přílohou 
jsou osvědčení o jakosti a atesty materiálu pro injekční 
směsi. Provádí se na zkušebním poli před započetím 
prací. Průkazní zkoušky jsou platné pro celý rozsah pra
cí, nedojde-li v průběhu prací ke změně používaných 
materiálů a postupů. Průkazními zkouškami se prokazu
je průměr, pevnost a souvislost nosného prvku.

29.C.4.4 Zkušební pole

Každá stavba se zahájí zkušebním polem. Pokud doku
mentace neurčí jinak, zkušební pole se neprovádí u sta
veb, kde celková délka TI nepřesahuje 500 m, a to 
u všech metod ve všech typech zemin.

Zkušební pole musí být provedeno postupy shodnými 
s prováděním zakázky včetně vrtných postupů.

Účelem zkušebního poleje

- ověření navržené technologie vrtání a vlastní trysko
vé injektáže,

- kontrola injekčních hmot,

- kontrola tryskové injektáže,

- kontrola deformací,

- zvláštní zkoušky.

Zkušební poleje součástí dokumentace. Provedení vy
hodnocení zkušebního pole přísluší zhotoviteli. Vyhod
nocení zanáší zhotovitel do technologické knihy, kterou 
předkládá stavebnímu dozoru.

Obnažená stěna ze sloupů vytvořených tryskovou injek- 
táží se dokumentuje vizuelně, fotograficky a hodnoty 
pevnosti se zjišťují Schmidtovým kladivem. Pokud není 
stěna obnažená, vyhloubí se vrty jádrovou soupravou 
a na jádrech o minimálním průměru 100 mm se pak zjiš
ťuje pevnost v prostém tlaku (minimální pevnosti v tlaku 
jsou uvedeny v čl. 29.C.5.2).

29.C.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

29.C.5.1 Všeobecně

O provádění kontrol a zkoušek a o jejich výsledcích 
vede zhotovitel řádnou evidenci s údaji o odběru vzorků 
a rozsahu zkoušek. Nedílnou součástí této evidence jsou 
osvědčení o jakosti a atesty od dodavatelů.
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Kontrolní a přejímací zkoušky jsou zkoušky zhotovite
le, které provádí za účelem prokazování shody s vlast
nostmi předepsanými smluvními požadavky, zejména 
TKP a ZTKP a průkazními zkouškami. Vzorky se ode
bírají a ošetřují na stavbě, zkoušejí se ve schválené zku
šebně nebo na stavbě za přítomnosti stavebního dozoru. 
Pro ověření jakosti vstupních materiálů provádí zhoto
vitel kontrolní zkoušky během prací na stavbě.

Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním deníku, 
který je součástí stavebního deníku, a předkládají se sta
vebnímu dozoru.

Zkoušky zahrnují

- odběr vzorků,

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky včetně zkušebního protokolu.

Každý vzorek se označí záznamem s následujícími in
formacemi:

- původ vzorku, název stavby,

- místo, kde byl vzorek odebrán,

- označení injekční směsi,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru.

Zhotovitel oznámí stavebnímu dozoru všechny zjištěné 
odchylky naznačující, že se skutečné geotechnické po
měry liší od předpokládaných, čímž se může zhoršit 
únosnost sloupů tryskové injektáže nebo těsnost stěny 
vytvořené tryskovou injektáží. V takovém případě na
vrhne zhotovitel opatření (zvýšit tlak injektáže, zmenšit 
vzdálenost jednotlivých sloupů), která předloží staveb
nímu dozoru ke schválení.

29.C.5.2 Odebírání vzorků

Pevnost upravené horniny ajejí modul pružnosti se kon
trolují na vzorcích získaných jádrovým vrtáním zkušeb
ních pilířů. Na stavbě s počtem 100 ks pilířů se provede 
odběr minimálně z jednoho pilíře. Na stavbě s počtem 
pilířů větším než 100 ks se provede odběr jádra mini
málně ze dvou pilířů.

Požadované stáří zkoušených vzorků stanoví zhotovitel 
podle výsledků zkušebního pole. Není-li to v plánu sta
noveno, zkoušky pevnosti se provádí ve stáří minimálně 
28 dnů. V případě, že dojde k odkrytí nosného prvku, je 
možné jeho pevnost zkoušet na místě Schmidtovým kla
divem.

Kromě toho zhotovitel provádí odběr vyplaveného ma
teriálu, který se ukládá do vzorkovníc a po 28 dnech se 
zkouší pevnost v prostém tlaku. Minimální pevnosti ze
miny upravené TI:

- jíl měkký s vysokou plasticitou 4 MPa

- jíl tuhý 8 MPa

- písek hlinitý 10 MPa

- štěrk 15 MPa

29.C.5.3 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky se provádějí v průběhu prací. Slouží 
ke kontrole složení a fyzikálně mechanických paramet
rů vrtného výplachu a injekční směsi. Za provedení kon
trolních zkoušek odpovídá zhotovitel.

Na stavbě se zkouší

- objemová hmotnost cementové směsi použité na ře
zání zeminy a směsi vytékající z vrtu - lx z každé zá- 
měsi hustoměrem,

- viskozita,

- pevnost v tlaku: lx sada 3 vzorků z jedné záměsi se 
zkouší za 28 dnů.

Po ukončení zkoušek v pevnosti tlaku vypracuje zhoto
vitel protokol, který předá stavebnímu dozoru (příloha 
č. 7).

Metodiku zkoušek určuje podnikový předpis schválený 
autorizovanou zkušebnou.

29.C.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

29.C.6.1 Přípustné odchylky

Odchylka zídek: od teoretické osy vrtů 20 mm, 

hloubení vrtů:
přesnost vrtám od teoretické osy vrtu 1,5° do hl. 15 m, 
přesnost vrtání od teoretické osy vrtu 2,0° do hl. 25 m,

hloubka vrtu - 100 mm,

injekční směs: objemová hmotnost injekční směsi - 2 %, 

osazení výztuže - 20 mm. 

odchylka v pevnosti:
individuální podle složení injekční směsi a geo- 
technických poměrů, v nichž se TI provádí (stano
vuje dokumentace).

29.C.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Trysková injektáž se provádí bez zvláštních opatření při 
teplotě vzduchu nad +5° C. Při nižších teplotách musí 
být injekční stanice zatepleny, aby nedošlo ke zmrznutí 
injekční směsi. Zateplena musí být i zásobní nádrž in
jekční směsi.

29.C.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení o pře
vzetí ucelených úseků prací vypracuje zhotovitel písem
nou zprávu o hodnocení kvality prací. Její součástí je 
přehled všech měření a výsledků všech zkoušek. Musí 
být porovnán počet minimálně požadovaných kontrol
ních zkoušek podle dokumentace, TKP a ZTKP s poč
tem skutečně provedených jednotlivých druhů zkoušek. 
Součástí je i protokol o geodetickém zaměření a sada do
kumentace skutečného provedení.
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Pokud objednatel, resp. jím pověřená organizace, při
praví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnocení ja
kosti provedených prací, předá kopii při zahájení řízení 
zhotoviteli a následnému správci. Podkladem pro hod
nocení je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zho
tovitelem, vyjádření stavebního dozoru k činnosti 
zhotovitele a výsledky případných zkoušek a měření ob
jednatele.

V příloze č. 6 je záznam skutečnosti. Tato příloha musí 
být zhotovitelem vyhotovena neprodleně po provedení 
TI, odsouhlasena a podepsána stavebním dozorem.

Závěrem hodnocení je srovnání všech výsledků s poža
davky části C této kap. TKP a příslušných norem a před
pisů s případným návrhem na srážky z ceny nebo jiná 
opatření.

29.C.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ 
POSUNŮ Á PŘETVOŘENÍ

Trysková injektáž, řízená správným způsobem, vyvolá
vá deformace pomalé nebo minimální. Jednou z důleži
tých povinností zhotovitele u tryskové injektáže je 
kontrola deformací. Sledují se deformace konstrukcí 
a deformace terénu.

Deformace konstrukcí mají tyto aspekty:

- doba trvání vývinu deformací,

- místo deformací,

- průběh deformací v čase,

- hydrostatická nivelace.

Deformace se kontrolují nivelačním přístrojem nebo 
hydrostatickou nivelací. Rozsah měření deformací sta
noví dokumentace.

29.C.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky na ochranu životního prostředí jsou 
uvedeny v kap. 1 TKP. Zásady ochrany životního pros
tředí jsou obsahem kap. 16, článek 10, TKP.

29.C.10.1 Vliv provozu strojů

Podmínky provozu strojů na stavbě se řídí obecnými 
právními předpisy a ustanoveními kap. 1 TKP.

Vrtné stroje a míchací centra musí být v dobrém technic
kém stavu. Nesmí docházet k úniku pohonných hmot, 
mazadel a k nadměrnému tvoření výfukových zplodin. 
Stroje musí být vybaveny opatřením proti nadměrnému 
hluku a proti tvoření prašnosti. Přípustnou hladinu hlu
ku určuje stavební povolení podle hygienických předpi
sů v závislosti na prostředí, v němž se práce provádějí. 
Tato opatření nesmí být vyřazena z provozu. Vozidla 
vyjíždějící ze stavby musí být očištěna.

Za stav použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržo
vání předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá 
zhotovitel.

29.C.10.2 Skládkování

Skládkování odpadů vzniklých při realizaci tryskové in
jektáže se řídí obecnými právními předpisy (zákon 
125/1997 Sb., o odpadech, ČSN 83 8030) a ustanovením 

kapitoly 1 TKP.

Při likvidaci injekční směsi nebo vytékajícího materiálu 
při řezání je zhotovitel povinen dbát podmínek projed
naných s hygienickou službou. Výplach, který nelze re
generovat, se musí odvážet v utěsněných vozidlech na 
předem schválenou skládku. Způsob likvidace odpadů 
vzniklých při tryskové injektáži je záležitostí zhotovite
le a děje se v souladu se Všeobecnými dodacími pod
mínkami (VDP).

29.C.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPI

SY PRO KAP. 29.A, 29.B A 29.C

29.C.11.1 Technické normy

ČSN 27 0142 
ČSN 27 0143

ČSN 38 6413

ČSN 42 0135

ČSN 42 0139 

ČSN 42 5310 

ČSN 42 5535

ČSN 42 5536

ČSN 42 5715

ČSN 42 6441

Bývalá ON 44 2140 
ČSN 65 0201

ČSN 65 3191

ČSN 69 0012

ČSN 72 0511

ČSN 72 1001

ČSN 72 1330

PNK 72 1340 
PNK 72 1360 
ČSN 72 2110 
ČSN P ENV 196-4

Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení 
Zdvihací zařízení - provoz, 
údržba a opravy 
Plynovody a přípojky s nízkým 
středním tlakem 
Tyče tvarové z konstrukčních 
ocelí válcované za tepla. Tech
nické dodací předpisy 
Tyče pro výztuž do betonu. 
Technické dodací předpisy 
Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 
16 válcované za tepla. Rozměry 
Tyče žebírkové pro výztuž do 
betonu z oceli značky 10 425. 
Rozměry
Tyče žebírkové pro výztuž do 
betonu z oceli značky 10 607. 
Rozměry
Trubky ocelové bezešvé tvářené
za tepla. Rozměry
Tažené ocelové dráty pro před-
pínací výztuž, nenapouštěné
Svorníková výztuž
Hořlavé kapaliny - provozovny
a sklady
Vodní sklo sodné tekuté. Spo
lečná ustanovení 
Tlakové nádoby stabilní. Pro
vozní požadavky 
Geologické a petrografické 
značky sedimentárních hornin 
Pojmenování a popis hornin 
v inženýrské geologii 
Jílové suroviny. Základní tech
nické požadavky 
Jíl tumerit
Bentonit pro stavební účely 
Cement. Společná ustanovení 
Metody zkoušení cementu. Část 

4: Kvantitativní stanovení hlav
ních složek
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Cement. Složení, jakostní poža
davky a kritéria pro stanovení 
shody. Část 1: Cementy pro 

obecné použití 
Spolehlivost stavebních kon
strukcí a základových půd. Zá
kladní ustanovení pro zatížení 
a účinky
Zakládání staveb. Geologický 
průzkum pro stavební účely 
Měření posunů stavebních ob
jektů
Zakládání staveb. Základová 
půda pod plošnými základy 
Pilotové základy 
Predpáté kotvy v horninách 

(73 1000) Předběžná norma. Na
vrhování geotechnických kon
strukcí. Část 1: Obecná pravidla 

Zemní kotva (v přípravě) 
Betonové konstrukce. Základní 
ustanovení pro navrhování 
ochrany proti korozi 
Betonové konštrukcie. Klasifi
kácia agresívnych prostredí 
Zkoušení betonové směsi a beto
nu

ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve
ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betono

vých konstrukcí
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí

z předpjatého betonu
ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí

ze stříkaného betonu
ČSN P ENV 206 (73 2403) Beton. Vlastnosti, výroba,

CSN P ENV 197-1

ČSN 73 0033

ČSN 73 0090

ČSN 73 0405

ČSN 73 1001

ČSN 73 1002 

Bývalá ON 73 1008 
ČSN P ENV 1997-1

EN 1537 
ČSN 73 1214

CSN 73 1215 

ČSN 73 1311

ukládání a kritéria hodnocení
3050 Zemné práce. Všeobecné usta

novenia
3051 Úprava spraší a sprašových hlín 

v podloží a zemním tělese dálnic
a silnic

7508 Projektování a provádění želez
ničních tunelů

ČSN 74 2870 Ocelové kotvy pro kotvení kabe
lů konstrukcí z dodatečně před
pjatého betonu

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpíná- 
ní. Obecné požadavky a zkouše
ní

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů

29.C.11.2 Předpisy

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
Zákon ČNR 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání

a o výkonu státní správy v ener
getických odvětvích a o Státní 
energetické inspekci

Vyhláška č. 50/1976 Sb. Stavební zákon ve znění poz
dějších předpisů

Vyhláška č. 83/1976 Sb. Obecné technické požadavky 
na výstavbu ve znění pozdějších 
předpisů

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajiš
tění bezpečnosti práce a technic
kých zařízení

Vyhláška č. 92/1985 Sb. o provozu zásobníků na syp
ké hmoty

Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a tech
nických zařízení při stavebních 
pracích

TP 76/1996 Geotechnický průzkum pro po
zemní komunikace

TP 84/1996 Protikorózní ochrana ocelových
konstrukcí

29.C.12 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Metoda M 1

Příloha č. 2 Metoda M 2

Příloha č. 3 Metoda M 3

Příloha č. 4 Metoda M 4

Příloha č. 5 Metoda M 5

Příloha č. 6 Provozní záznam TI

Příloha č. 7 Protokol o zkoušce pevnosti v tlaku výplně TI
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Příloha č. 7

PROTOKOL O ZKOUŠCE PEVNOSTI V TLAKU VÝPLNĚ TI

Číslo stavby Objekt Středisko Rok zahájení Technologie Směrná geologie

Číslo
vzorku

Datum
výroby

Datum
měření

Hloubka
m

Obj. hmotnost 
kg/m'

Popis vzorku Pevnost
MPa/dní

Zhotovitel:............................................... Stavební dozor:

Dne:...............................................
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