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Širší geologický 
rámec



Hlavní geologické
jednotky

Středoatlantský rift 
(divergentní hranice 
litosferických desek) –
aktivní sopečná a 
tektonická činnost

Plio – pleistocenní
formace 

Třetihorní formace 
neogenního stáří, 
vznik před 16 – 3 milióny 
let
Pro srovnání vznik 
neovulkanitů v Českém 
masivu probíhal ve třech 
fázích v časovém rozpětí
před 35 – 0,9 milióny let 

Zájmové území



Tjörnes fracture
zone (TFZ)

Oblast poloostrova 
Trollaskagi je 
situována v dosahu 
činné tektoniky

Na základě
rozložení epicenter 
na Trollaskagi se 
předpokládá
existence  tzv. 
„dalvického zlomu“

tunnels



5 of 22 © 2009 ARCADIS13 December 2010

Epicentra 
zemětřesení
období 1994 – 2000

Přes Trollaskagi se v 
hrubých rysech rýsuje 
seismická linie SZ – JV 
směru – dalvický zlom

Linie prochází v jižním 
sousedství stavby

Směr seismické zóny je 
paralelní s osou tunelů

Zlomy systému Tjörnes
„odsouvají“ severo – jižní
riftovou strukturu 
směrem k západu. Rift 
dále v moři pokračuje 
jako Kolbeinsey Ridge

Tektonika Trollaskagi je 
stále živá
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Geologická
situace 
zájmového území



Imagine the result

Horninová skladba Masív složený z třetihorních lávových příkrovů o 
mocnostech 10 – 15 m s mezipříkrovovými vložkami 
sedimentů o mocnostech 0,1 – 2 m, příkrovy i 
sedimenty jsou protínány četnými pravými žilami 
bazaltového složení a tektonickými poruchami 
středního i vyššího řádu 
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Tektonický styl

Vliv TFZ se odráží do tektonického obrazce oblasti

Dominantní S – J směr sleduje většina čedičových 
žil, zlomů a tektonických puklin 

Druhý výrazný směr SZ – JV sledují některé
významné poruchy

Území celkově postiženo silnou extenzí (poklesová
tektonika, otevřené tahové pukliny) a vodorovnými 
střihy 

V důsledku TFZ stále aktivní tektonika

Trasa Hedins – Olaf
2833 kompasových m ěření

Trasa Siglu – Hedins
799 kompasových m ěření
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Hydrogeologické poměry

�Extrémně náročné
�Výskyt mimořádně natlakované podzemní vody – až
32 bar (odpovídal hydrostatickému tlaku mezi erozní
bází říčky Sydrjá a raženým dílem)
�Vysoké iniciální přítoky v řádech tisíců litrů za minutu
�Infiltrovaná srážková voda prosakuje po kontaktech 
lávových příkrovů a je masivně drenována rozpukanými 
čedičovými žilami, které vertikálně přetínají stoh 
lávových příkrovů. Podobnou funkci plní i některé zlomy 
a tektonické pukliny
�Teplota vody na olafském tunelu dosahovala převážně
pouhých 2 – 3,5 stupně C, ke zvyšování teploty 
docházelo až pár set metrů před prorážkou (ve směru od 
Olafu k Hedinsu) na cca 6 – 9 stupňů C.
�Větší část masívu Olafského tunelu byla silně
podchlazená pravděpodobně v důsledku existence 
otevřených struktur komunikujících s povrchem
�Celkový přítok do tunelu Olafsfjordur - Siglufjordur se 
po prorážce pohyboval kolem 50 – 60 l/s/km .



Monotónní střídání
příkrovů a sedimentů



Bazaltová žíla protínající
sedimentární vložku



Uvnitř zdravého a suchého 
lávového příkrovu



Scorie s infilrovaným
sedimentárním materiálem



Tektonika vyššího řádu
tektonická brekcie



Tlaková voda



Počva po pr ůvalu 
podzemní vody v km 10 505
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Geotechnické
poměry



Geotechnické vlastnosti masívu

Typické charakteristiky  masívu
(mimo tektonické zóny) 

σci Intact rock strength 175 MPa

mi Hoek – Brown constant 25

GSI Geological strength index 66

D Disturbance factor 0,5

MR Modulus ratio 290

Ei Intact modulus 50 GPa

σc Uniaxial compressive 
strength of the rock mass

18 MPa

Erm Deformation modulus of the 
rock mass

19 MPa
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Q – SYSTÉM
Používán Q – systém
V prostředí rozpukaných 
lávových příkrovů bez 
extrémních přítoků se 
nejčastěji razilo v třídách D 
(Poor rock) a C (Fair rock)
V místech suchých příkrovů
bez výraznější tektoniky se na 
několika úsecích razilo  ve 
třídě B (Good rock)
V úsecích „mixed face“
(přítomnost sedimentárních 
vrstev) převažovala ražba v 
třídách E (very poor rock) až
D (poor rock)
Oblasti s tlakovou vodou a 
zlomová pásma s 
tektonickými brekciemi 
spadala do tříd G 
(exceptionally poor rock) a F 
(extremely poor rock)



Stabilita výrubu

Ražba převážně ve skalním rozpukaném masívu s 
rychlou nebo žádnou deformační odezvou
I přesto místy docházelo k projevům nestability

Projevy nestability spjaté s úložními pom ěry:
Problém ražeb v úsecích s křížením s mírně
ukloněnými (subhorizontálními)
sedimentárními mezivrsvami – podle 
polohy vrstvy v profilu docházelo k dvou základním 
deformacím tvaru  - tzv. „box shape“ a „mushroom 
shape“
Tektonicky podmín ěné projevy nestability:
Ražba ve zlomech doprovázených 
(až 7 m mocnými) masivními tektonickými brekciemi 
často doprovázená vysokými přítoky – komínování,
tlak na ostění
Projevy nestability zap říčiněné podzemní vodou
Kavernování, vymývání výplně puklin a poruch, průvaly
Projevy nestability spjaté s napjatostní masívu
Odrolování a lehké odprysky v bocích – napjatosti 
masivu věnována další kapitola 



„Box shape“



Něco mezi „box“ a 
„mushroom shape“



Sedimentární vrstvy -
deformace v klenb ě a v bocích



Tektonická brekcie v km 10 505



Brekcie v boku výrubu 
charakter zeminy



Suchá brekcie na po čátku 
ražeb olafského tunelu



Vykavernování a vypláchnutí výpln ě

poruchy v bazaltové žíle



Napjatostní poměry masívu

Ražba zastihla tři základní napjatostní hladiny 
masívu:

� Low stress – přibližně do nadloží 80 m

� Medium stress - přibližně od nadloží 80 - 500 m

� Spodní úroveň high stressu – nad 500 m

Medium a high stress přispívaly kladně ke stabilitě
kostkovitě rozpukaných žil a některých brekciíí

Negativně se high stress projevil na několika 
úsecích pod horami Osbrekkufjall, Pverfjall a 
Vatnsendahnjukur na olafském tunelu a zhruba 
kolem km 5 – 5,05 na tunelu Siglu – oddrolování, 
odprysky v bocích, degradace geotechnických 
parametrů



High stress – km 9382



V masivu hory Osbrekkufjall v 
km 12120 - 12130



Důsledek high stressu –
bok v km 9623
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Geologické
mapování



Geologická služba
Nepřetržitě zajištěno geology společnosti 
ARCADIS Geotechnika
Vždy po jednom geologovi na každý tunel
Činnost geologické služby zahrnovala:

�Geologická dokumentaci každého záběru
�Ruční zkreslování geologické mapy v měřítku 1 : 250 
včetně zákresu priméru a sekundéru
�Digitalizaci a generalizaci geologické mapy do formátu 
dwg. v měřítku 1 : 500
�Podélný svislý profil v měřítku 1 : 15000
�Dokumentaci předvrtů
�Dokumentace vrtů při injektážních pracích
�Dokumentace průsaků, přítoků a vlhkých skvrn na 
sekundéru
�Petrografické rozbory



Geologická dokumentace čelby
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Výsek z geologické mapy



„Mixed face“



Intervulkanický sediment



Údolí Sydriardalur



Sedlo nad tunelem



Hora Pverfjall



Děkuji za pozornost

Děkuji za pozornost
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