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ABSTRAKT
Chemické materiály pro zpevňování, těsnění, kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí a jejich užití se staly již nedílnou součástí 

v procesu strategie, přípravy, projektování a realizace podzemních děl včetně tunelů. A jsou již řadu let hojně využívány tam, kde především 
zhoršené geologické podmínky a jiné podstatné vlivy vyžadují věcné a bezpečné řešení technicky adekvátními prostředky. Článek seznamuje 
s praktickými poznatky a specifi čností  laboratorních měření u některých vybraných chemických hmot z nabídky skupiny Minova.

ABSTRACT
Chemical materials for strengthening, sealing, anchoring of rock mass and building structures and their usage became an integral part 

of the process of strategy, preparation, design and implementation of underground works including tunnels. They have been widely used 
for many years where deteriorating geological conditions and other signifi cant infl uences require a factual and safe solution by technically 
adequate means. The article introduces the practical knowledge and specifi cs of laboratory measurements of some selected chemicals from 
the Minova Group portfolio.

INTRODUCTION

Chemical injection materials have become part of the common 

use both in mining and in underground and building construction. 

In this context, the requirements for the target parameters of these 

injection materials are set for the basis of design and control of 

grouting process – it is about the knowledge of individual properties 

and behaviour of injection materials both in the application process 

and after curing. Laboratory methods for testing chemical injection 

mixtures are still being developed and, due to the differences in the 

properties of the individual test materials, they are very diverse and 

must be approached individually. Measured properties that have a 

decisive infl uence on the grouting process itself, or their result can 

be divided into several groups:

• measuring the viscosity of injection materials;

• measurement of physical-mechanical properties of injection 

materials;

• laboratory research of injection processes and determination of 

properties of injected rocks and soils;

• laboratory research of grouting processes and determination of 

adhesion properties of injection materials to rock-type rocks 

(consolidation and sealing grouting of discontinuities in the rock 

massif).

With respect to the frequency and scope of use, representatives 

of the two most commonly used types of injection materials – 

polyurethane resins (CarboPur WF, CarboPur WFA, CarboPur WT, 

Bevedan-Bevedol) and silicate resins (Geofl ex) were selected for 

research and laboratory testing.

VISCOSITY OF INJECTION MEDIA

The dynamic viscosity of chemical injection materials is one of 

the decisive properties in terms of the course and scope of grouting 

process. In the case of two-component chemical media, e.g. based 

on polyurethane resins, the viscosity of the individual components 

and its differences play an important role, which can affect the 

composition and thus the properties of the resulting medium. 

ÚVOD

Chemické injekční materiály se staly součástí běžného využívání 

jak v hornictví, tak i v podzemním a pozemním stavitelství. V této 

souvislosti jsou stanoveny požadavky na cílové parametry těchto in-

jekčních hmot pro podklady navrhování a kontroly injekčních pra-

cí – jedná se o znalosti jednotlivých vlastností a chování injekčních 

hmot jak v procesu injektáže, tak i po vytvrzení. Laboratorní me-

tody zkoušení chemických injekčních směsí jsou nadále rozvíjeny 

a vzhledem k rozdílnosti vlastností jednotlivých zkoušených hmot 

jsou velmi různorodé a je k nim nutno přistupovat individuálně. Zjiš-

ťované vlastnosti, které mají rozhodující vliv pro vlastní proces in-

jektáže, popř. jejich výsledek, lze rozdělit do několika skupin:

• měření viskozity injekčních hmot;

• měření fyzikálně-mechanických vlastností injekčních hmot;

• laboratorní výzkum injekčních procesů a zjišťování vlastností 

injektovaných hornin a zemin;

• laboratorní výzkum injekčních procesů a zjišťování adhezních 

vlastností injekčních hmot k horninám skalního typu (zpevňu-

jící a těsnicí injektáže diskontinuit v horninovém masivu).

S ohledem na četnost a rozsah použití byli pro výzkum a labo-

ratorní zkoušky vybráni zástupci dvou nejčastěji používaných typů 

injekčních materiálů – polyuretanových pryskyřic (CarboPur WF, 

CarboPur WFA, CarboPur WT, Bevedan-Bevedol) a organicko-mi-

nerálních pryskyřic (Geofl ex).

VISKOZITA INJEKČNÍCH MÉDIÍ

Dynamická viskozita chemických injekčních hmot je jednou 

z rozhodujících vlastností z hlediska průběhu a dosahu injektáže. 

U dvousložkových chemických médií, např. na bázi polyuretano-

vých pryskyřic, hraje významnou roli viskozita jednotlivých slo-

žek a její rozdíly, které mohou ovlivnit složení, a tím i vlastnosti 

výsledného média. Ve spolupráci s Ústavem geoniky Akademie 

věd ČR bylo vybráno několik široce používaných dvousložkových 

injekčních systémů pro laboratorní zkoušky viskozity v závislosti 
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In cooperation with the Institute of Geonics of the Academy of 

Sciences of the Czech Republic, several widely used two-component 

injection systems for laboratory tests of viscosity depending on 

temperature and age of materials were selected. The viscosity of 

the individual components was measured with a COLE-PARMER 

rotary viscometer, which measures the viscosity using a disk 

immersed in the liquid to be measured, based on a reading of the 

torque at a constant rotational speed. The effect of temperature was 

monitored in the range of minus 7 to 45°C, the effect of the age of 

the components was determined by repeated measurements in the 

range of 12 months. When the viscosity differences were exceeded 

by approx. 300mPa.s, there were such differences in the pumping of 

both components using laboratory pump that an adverse effect on the 

properties of the resulting injection mixture was observed. For more 

powerful operating axial piston pumps, a value of 500–700mPa.s 

can be considered as a permissible difference in the viscosities of 

the two components. The results of the measurements are shown 

in Fig. 1, which directly shows the differences in viscosities of the 

corresponding components of the investigated systems. From the 

database of measured values   of individual components for CarboPur 

WF, WFA and WT injection systems, a regression equation of the 

following type was determined for easy and fast determination of the 

approximate viscosity for a given temperature:

V = e (A + B / (t – C)) ,

where V is viscosity ………… (mPa.s),

A, B, C are individual parameters characterising 

shape of given curve for exact component 

of injection system ……… ( -- ),

t is given temperature ………. (°C).

na teplotě a na stáří hmot. Viskozita jednotlivých komponent byla 

měřena rotačním viskozimetrem COLE-PARMER, který měří 

viskozitu pomocí disku ponořeného do měřené kapaliny, na zákla-

dě odečítání krouticího momentu při konstantní rychlosti rotace. 

Vliv teploty byl sledován v rozmezí minus 7 až plus 45 °C, vliv 

stáří komponent byl zjišťován opakovaným měřením v rozmezí 

12 měsíců. Při překročení rozdílů viskozit o cca 300 mPa.s dochá-

zelo při použití laboratorního čerpadla k takovým rozdílům v čer-

pání obou složek, že měly nepříznivý vliv na vlastnosti výsledné 

injekční hmoty. U výkonnějších provozních axiálních pístových 

čerpadel lze za přípustný rozdíl viskozit obou složek považovat 

hodnotu 500–700 mPa.s. Výsledky měření jsou uvedeny na obr. 1, 

který znázorňuje přímo rozdíly viskozit odpovídajících složek 

zkoumaných systémů. Z databáze naměřených hodnot jednotlivých 

komponent u injekčních systémů CarboPur WF, WFA a WT byla 

pro snadné a rychlé určení přibližné viskozity pro danou teplotu 

stanovena regresní rovnice typu:

V = e (A + B / (t – C)) ,

kde V je viskozita ………… (mPa.s),

A, B, C jsou jednotlivé parametry, které charakterizují 

tvar dané křivky pro určitou složku injekčního 

systému ……… ( -- ),

t je daná teplota ………. (°C).

Tato exponenciální rovnice uspokojivě popisuje křivky prolože-

né naměřenými hodnotami viskozit v intervalu 0–40 °C (obr. 2), 

např. pro hmotu Bevedan jsou jednotlivé parametry A, B a C výše 

uvedené regresní rovnice následující:

A = 0,6511 | B = 341,8 | C = –45,79.

Obr. 1 Rozdíly viskozit jednotlivých komponent v injekčních systémech CarboPur
Fig. 1 Differences in viscosities of individual components of CarboPur injection systems
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This exponential equation satisfactorily describes the curves 

interpolated through the measured values of viscosities in the range 

0–40°C (Fig. 2), e.g. for the Bevedan resin the individual parameters 

A, B and C of the above regression equation are as follows:

A = 0,6511 | B = 341,8 | C = –45,79.

From acquired fi ndings some practical conclusions can be drawn:

• differences in viscosity of both components generally increase 

with decreasing temperature;

• all tested materials are usable in the temperature range 25–40°C;

• CarboPur WF, CarboPur WFA systems appear to be the most 

stable, while can be be applied in the range of 5–40°C, all 

Bevedan-Bevedol systems in the range of 15–40°C;

• storage time increases the differences between the viscosities of 

the two components;

• in terms of component aging, the CarboPur product range shows 

the highest stability, while these could be used even after 12 

months, the limiting component in terms of aging is always the 

polyisocyanate component.

MEASUREMENT OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES 
OF HARDENED INJECTION MATERIALS

For compressive strength tests, the mixed mixture is usually poured 

into roller moulds. After treatment of the end faces, the cured samples 

are directly subjected to tests under a press or in a triaxial. For tensile 

tests, the mixed mixture is poured into a plate mould and, after curing, 

beams of the required dimensions are cut. For the preparation of 

shaped beams (Fig. 3) for simple tensile tests, high-pressure jet cutting 

is preferably used. A special regime is applied in the preparation of 

samples of foaming injection materials representing a signifi cant part 

of the injection media used in practice. Closed pressure moulds are 

used to monitor the effect of the foaming factor on the properties of 

the resulting material. The volume of medium introduced into the 

mould determines the foaming factor of the sample. This is expressed 

by the foaming coeffi cient, which is the ratio of the bulk density of 

the cured non-foamed mass to the bulk density of the cured foamed 

sample.

From the results of changes detection in the physical-mechanical 

properties depending on the foaming factor of the injection mass 

furthermore results obtained from the uniaxial compressive strength 

tests are given below. In this test, the compressive strength, modulus 

of elasticity and the resulting deformation diagrams were evaluated. 

CarboPur WF and WFA injection systems were subjected to these 

tests. The results of the CarboPur WF injection system measurements 

are presented in more detail below, but it can be stated that the results 

and behaviour of the above injection systems are similar.

From the deformation diagrams, as shown in Fig. 4, it was possible 

to unambiguously determine the compressive strength of non-foamed 

samples and samples with a lower foaming factor (k
nap

 = 1,0–1,5), 

which in the fi rst phase have the character of a deformation curve of 

brittle materials, however, with much greater longitudinal deformation 

and in this phase of the deformation diagram it is possible to read well 

the maximum force and thus the load capacity (usually up to about 

5mm of longitudinal deformation). In the next phase of the deformation 

diagram it can be seen that these materials achieve high residual 

strength with plastic deformation with nonlinear strengthening.

At higher foaming factors (k
nap

 = 1,5–3,0), the deformation curves 

have the character of elastically plastic with non-linear strengthening, 

this strengthening decreases with increasing foaming factor. The 

maximum force for the calculation of compressive strength was 

determined from the deformation curves at values  of longitudinal 

deformation of about 10% and 50%, which are extremely large 

relative deformations.

The modulus of elasticity was determined from the initial linear part 

Ze získaných poznatků lze vyvodit některé praktické závěry:

• rozdíly viskozity obou složek obecně rostou s klesající teplo-

tou;

• všechny zkoušené hmoty jsou použitelné v rozmezí teplot 25–

40 °C;

• jako nejstálejší se jeví systémy CarboPur WF, CarboPur WFA, 

které lze běžně aplikovat v rozmezí 5–40 °C, všechny systémy 

Bevedan-Bevedol v rozmezí 15–40 °C;

• doba skladování zvětšuje rozdíly mezi viskozitou obou kom-

ponent;

• z hlediska stárnutí komponent vykazuje nejvyšší stabilitu řada 

CarboPur, kterou bylo možno použít i po 12 měsících, limitují-

cí složkou z hlediska stárnutí je vždy polyizokyanátová složka.

MĚŘENÍ FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 
VYTVRZENÝCH INJEKČNÍCH HMOT

Pro zkoušky pevnosti v tlaku se zpravidla nalévá promíchaná 

směs do válečkových forem. Vytvrzené vzorky se po úpravě čel-

ních ploch přímo podrobují zkouškám pod lisem nebo v triaxiálu. 

Pro zkoušky pevnosti v tahu se promíchaná směs nalévá do deskové 

formy a po vytvrzení se vyřežou trámečky požadovaných rozměrů. 

Pro přípravu tvarovaných trámečků (obr. 3) pro zkoušky v prostém 

tahu se s výhodou využívá řezání vysokotlakým paprskem. Zvlášt-

ní režim je aplikován při přípravě vzorků napěňujících injekčních 

Obr. 2 Vliv teploty na viskozitu složky CarboPur, sl. B
Fig. 2 Infl uence of temperature on the viscosity of the CarboPur component, 
comp. B

Obr. 3 Tvar zkušebního tělíska pro zkoušku pevnosti v tahu
Fig. 3 Shape of test piece for tensile test
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Obr. 4 Deformační křivky pro různé koefi cienty napěnění – CarboPur WF
Fig. 4 Deformation curves for different foaming factors – CarboPur WF

Obr. 5 Závislost pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a rychlosti šíření podélných vln na stupni napěnění – injekční hmota CarboPur WF
Fig. 5 Dependence of compressive strength, modulus of elasticity and speed of propagation of longitudinal waves on the factor of foaming – injection material 
CarboPur WF
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of the deformation characteristics with a longitudinal deformation of 

up to 3mm. The results of these tests are shown in Fig. 5. The resulting 

shape of the test specimens after 50% longitudinal deformation was 

barrel, without visible failure of the brittle type (cracks, fi ssures), it 

was only plastically deformed (Fig. 6).

Figure 5 shows a comparison of the tensile and compressive 

strength results of CarboPur WF. The tensile strengths of non-foamed 

and less foamed CarboPur WF resin up to a foaming coeffi cient of 

1,5 are approximately in the range of about 65–50% compared to 

the compressive strength at a longitudinal deformation of 50mm, at 

higher foaming factors of CarboPur WF resin (foaming coeffi cient 

approx. 3) the tensile strength also reaches relatively high values   

in comparison with the compressive strength at a longitudinal 

deformation of 50mm. From a practical point of view, it should be 

added that polyurethane resins have the ability to signifi cantly foam, 

however, experience from grouting shows that injectable resins 

in injected rocks and soils are able, depending on the type of rock, 

respectively soil and its settlement conditions, to foam in the range 

hmot, které představují značnou část v praxi používaných injekč-

ních médií. Pro sledování vlivu stupně napěnění na vlastnosti vý-

sledného materiálu se používá uzavřených tlakových forem. Objem 

média vpravený do formy určuje stupeň napěnění vzorku. Ten se 

vyjadřuje koefi cientem napěnění, což je poměr objemové hmotnos-

ti vytvrzené nenapěněné hmoty k objemové hmotnosti vytvrzeného 

napěněného vzorku. 

Z výsledků zjišťování změn fyzikálně-mechanických vlastností 

v závislosti na stupni napěnění injekční hmoty jsou dále uvedeny 

výsledky získané ze zkoušek pevnosti v jednoosém tlaku. U této 

zkoušky byly hodnoceny pevnost v tlaku, modul pružnosti a vý-

sledné přetvárné diagramy. Těmto zkouškám byly podrobeny např. 

injekční systémy typu CarboPur WF a WFA. Podrobněji jsou dále 

uvedeny výsledky z měření injekčního systému CarboPur WF, lze 

však konstatovat, že zjištěné výsledky a chování výše uvedených 

injekčních systémů jsou podobné. 

Z přetvárných diagramů, jak je patrné na obr. 4, bylo možné jed-

noznačně stanovit pevnost v tlaku u nenapěněných vzorků a vzorků 

s nižším stupněm napěnění (k
nap

 = 1,0–1,5), které mají v první fázi 

charakter deformační křivky křehkých materiálů, ovšem při daleko 

větší podélné deformaci a lze z nich v této fázi přetvárného diagra-

mu dobře odečíst maximální sílu a tedy i únosnost (zpravidla cca 

do 5 mm podélné deformace), v další fázi přetvárného diagramu je 

vidět, že tyto materiály dosahují velké reziduální pevnosti s plastic-

kým přetvářením s nelineárním zpevněním. 

U vyšších stupňů napěnění (k
nap

 = 1,5–3,0) mají deformační 

křivky charakter pružně plastický s nelineárním zpevněním, toto 

zpevnění klesá s rostoucím stupněm napěnění. Maximální síla pro 

výpočet pevnosti v tlaku byla stanovena z deformačních křivek při 

hodnotách podélné deformace cca 10 % a 50 %, což jsou extrémně 

velké poměrné deformace.

Moduly pružnosti byly stanoveny z počáteční přímkové části 

přetvárných charakteristik při podélném přetvoření max. do 3 mm. 

Výsledky uvedených zkoušek jsou znázorněny na obr. 5. Výsledný 

tvar zkušebních tělísek po 50 % podélného přetvoření byl soudko-

vý, bez viditelného porušení křehkého typu (praskliny, trhliny), byl 

pouze plasticky deformován (obr. 6).

Na obr. 5 lze vidět srovnání výsledků pevnosti v tahu a tla-

ku injekční hmoty CarboPur WF. Pevnosti v tahu u nenapěněné 

a méně napěněné pryskyřice CarboPur WF cca do koefi cientu 

Obr. 6 Zkušební tělíska po zkoušce v prostém tlaku při poměrné axiální de-
formaci 10 % a 50 %, injekční hmota CarboPur WF, koefi cient napěnění 1,0
Fig. 6 Test specimens after simple pressure test at relative axial deformation of 
10% and 50%, CarboPur WF injection compound, foaming factor 1.0

Obr. 7 Schéma injekční zkoušky v tlakové nádobě
Fig. 7 Scheme of injection test in pressure vessel
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of the foaming coeffi cient 1,5–3,0, therefore 

the properties in this interval of the foaming 

coeffi cient are decisive for the assessment of 

the suitability of these polyurethane resins.

From the measurement results in both 

pressure and tensile tests (Fig. 5) it is evident 

that the largest decrease in mechanical pro-

perties occurs up to a foaming coeffi cient of 

about 2,0, further increase of the foaming 

coeffi cient causes a relatively smaller decrease 

in measured values. The behaviour of the 

material at large deformations and the residual 

strength values  are relatively less dependent on 

the foaming factor.

LABORATORY RESEARCH 
OF GROUTING PROCESSES 
AND DETERMINATION OF PROPERTIES 
OF INJECTED ROCKS AND SOILS

Laboratory research on grouting processes 

includes two areas of testing. For soils or in 

the case of severely disturbed rocks, tests are 

carried out in pressure vessels fi lled with rock 

material into which the relevant medium is 

injected. In the second group, for rocks, grouting tests of individual 

cracks are performed, usually artifi cially created in the rock sample. 

Samples of injected rocks and soils are further used after hardening to 

determine the physical and mechanical properties.

In the research of grouting processes of porous soils and broken 

rocks in pressure vessels fi lled with rock material, into which the 

respective medium is injected, the parameters of the medium pressure 

at the pump and in the vessel, the volume of the injected mass and 

its spread in the rock are monitored. A diagram of the equipment for 

these tests is shown in Fig. 7. The pressure vessels for these tests have 

different shapes and dimensions. Thick-walled pipes with an inner 

diameter of 145mm and a length of 2m with regularly distributed 

pressure sensors are used to monitor the grouting process (Fig. 8). 

Pressure vessels for grouting tests are generally detachable, so that the 

entire grouted body can be removed and used to shape test specimens 

for testing the physical and mechanical properties of the formed 

geocomposites. The result of the measurement of the injection 

pressure in the experiment with the grouting of the polyurethane resin 

CarboPur WF into the environment of crushed carbonic shales in a 

closed pressure vessel is shown in Fig. 9.

Fig. 9 shows the increase in pressure during 

and after the grouting (the end of the grouting 

represents the marked point on the curve 

shown). The simple compressive strength of the 

geocomposite thus prepared was in the range of 

1,8–4,0MPa (Fig. 10). Tests of geocomposite 

samples in uniaxial pressure showed that the 

nature of the deformation curves allows the 

tested materials to be divided into several 

groups according to the nature of deformation, 

which is related to the original rock material, 

type of injection medium and sample texture. 

All groups with different compressive 

strengths are characterized by a high value of 

deformation beyond the failure limit and high 

values  of residual strength. Figures 10 and 11 

show the characteristic deformation curves 

of the uniaxial compressive strength tests of 

geocomposites. Fig. 10 represents a highly 

plastic geocomposite formed by fragmented 

napěnění 1,5 se pohybují zhruba v rozmezí cca 65–50 % ve srovná-

ní s pevností v tlaku při podélné deformaci 50 mm, u vyšších stup-

ňů napěnění pryskyřice CarboPur WF (koefi cient napěnění cca 3) 

dosahuje tahová pevnost také relativně vysokých hodnot ve srovná-

ní s pevností v tlaku při podélné deformaci 50 mm. Z praktického 

hlediska je nutno dodat, že polyuretanové pryskyřice mají schop-

nost výrazně napěňovat, nicméně zkušenosti z provádění injektá-

ží ukazují, že injekční pryskyřice v proinjektovaných horninách 

a zeminách jsou schopny podle typu horniny, resp. zeminy a jejích 

úložných podmínek, napěňovat v rozmezí koefi cientu napěnění 

1,5–3,0, proto pro posouzení vhodnosti těchto polyuretanových 

pryskyřic jsou rozhodující vlastnosti v tomto intervalu koefi cientu 

napěnění.

Z výsledků měření jak u tlakových, tak u tahových zkoušek 

(obr. 5) je patrné, že k největšímu snížení mechanických vlastností 

dochází do koefi cientu napěnění cca 2,0, další zvyšování koefi ci-

entu napěnění způsobuje relativně menší snižování naměřených 

hodnot. Chování materiálu při velkých deformacích a hodnoty re-

ziduální pevnosti jsou relativně méně závislé na stupni napěnění.

Obr. 8 Dlouhá injekční nádoba s možností měření tlaku uvnitř nádoby
Fig. 8 Long injection vessel with the possibility of measuring the pressure inside the vessel

Obr. 9 Průběh tlaku v injektované tlakové nádobě
Fig. 9 Pressure profi le inside the injected pressure vessel
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carbonic shales strengthened by grouting of CarboPur WF, Fig. 11 

shows a signifi cantly stronger but brittle material formed by grouting 

of fragmentary carbonaceous carbon with Bevedan-Bevedol 

polyurethane resin.

In the case of hard rocks, discontinuities represent decisive 

infl uence of the stress and deformation processes in the massif and 

affect the stability and permeability of the rock massif with respect 

to liquids and gases. By applying the injection medium, it is possible 

to signifi cantly infl uence the properties of discontinuities, and thus 

change their mechanical properties and reduce the permeability 

of the rock mass. In the area of   hard rock grouting, where it is 

possible to spread the injection medium mainly along the areas of 

discontinuities (ie along to cracks, layered areas), or caverns, it is 

LABORATORNÍ VÝZKUM INJEKČNÍCH PROCESŮ 
A ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ INJEKTOVANÝCH HORNIN 
A ZEMIN

Laboratorní výzkum procesů injektáže zahrnuje dvě oblasti zkou-

šek. U zemin, příp. u silně porušených hornin, se provádějí zkouš-

ky v tlakových nádobách, naplněných horninovým materiálem, do 

nichž je injektováno příslušné médium. Ve druhé skupině, u skalních 

hornin, se provádějí zkoušky injektáže jednotlivých trhlin, zpravi-

dla uměle vytvořených v horninovém vzorku. Vzorky injektovaných 

hornin a zemin jsou po vytvrzení dále využívány pro zjišťování fyzi-

kálně-mechanických vlastností.

Při výzkumu injekčních procesů pórovitých zemin a porušených 

hornin v tlakových nádobách, naplněných horninovým materiálem, 

do nichž je injektováno příslušné médium, jsou sledovány parametry 

tlaku média u čerpadla a v nádobě, objem injektované hmoty a její 

šíření v hornině. Schéma zařízení pro tyto zkoušky je uvedeno na 

obr. 7. Tlakové nádoby pro tyto zkoušky mají různý tvar a rozmě-

ry. Pro sledování postupu injektáže se používají silnostěnné trubky 

o vnitřním průměru 145 mm a délce 2 m s pravidelně rozmístěnými 

tlakovými čidly (obr. 8). Tlakové nádoby pro zkoušky injektáže jsou 

zpravidla rozebíratelné, takže celé injektované těleso lze vyjmout 

a použít pro tvarování zkušebních vzorků pro zkoušky fyzikálních 

a mechanických vlastností vytvořených geokompozitů. Výsledek 

měření injekčního tlaku při pokusu s injektáží polyuretanové prys-

kyřice CarboPur WF do prostředí rozdrcených karbonských břidlic 

v uzavřené tlakové nádobě je uveden na obr. 9. 

Na obr. 9 lze sledovat nárůst tlaku během a po skončení injek-

táže (konec injektáže představuje označený bod na znázorněné 

křivce). Pevnost v prostém tlaku takto připraveného geokompozitu 

byla v rozmezí 1,8–4,0 MPa (obr. 10). Zkoušky vzorků geokompo-

zitů v jednoosém tlaku ukázaly, že charakter deformačních křivek 

umožňuje rozdělit zkoušené materiály do několika skupin podle 

charakteru deformace, což souvisí s původním horninovým materi-

álem, druhem injekčního média a texturou vzorku. Všechny skupiny 

s rozdílnou pevností v tlaku se přitom vyznačují vysokým stupněm 

přetvárnosti za mezí porušení a vysokými hodnotami reziduální 

pevnosti. Na obr. 10 a 11 jsou uvedeny charakteristické deformační 

křivky zkoušek pevnosti geokompozitů v jednoosém tlaku. Obr. 10 

Obr. 11 Záznam zkoušky pevnosti v jednoosém tlaku – injekční hmota Beve-
dan-Bevedol / uhlí
Fig. 11 Recording of the uniaxial compressive strength test – Bevedan-Bevedol 
injection material / coal

Obr. 10 Záznam zkoušky pevnosti v jednoosém tlaku – injekční hmota Carbo-
Pur WF / břidlice
Fig. 10 Uniaxial Compression Test Record – CarboPur WF / Slate Injection

Obr. 12 Příprava zkušebních těles s defi novaným rozevřením trhliny
Fig. 12 Preparation of test specimens with defi ned crack opening
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necessary to know the mechanical properties of injected cracks in the 

rock mass to evaluate the resulting effects of stabilization grouting. 

The adhesion properties of injection media to rocks under tensile or 

shear stress are decisive for the comparison and assessment of the 

resulting geocomposites, which are formed by the systems “rock + 

discontinuity fi lled with grout + rock”, therefore a different choice of 

test methods is required than for geocomposites that arise by injecting 

soils and incoherent rocks, where it is possible to use tests in uniaxial 

pressure (as already mentioned above) to determine strength and 

deformation parameters with relatively good results.

In the case of strengthening injection materials injected into a dis-

con tinuous environment, the adhesion to the surface of the disconti-

nui ties, respectively properties of the injected surface at different 

stresses. In the rock samples (both sedimentary rocks – medium-grai-

ned to single-grained Carboniferous sandstones and igneous rocks – 

Silesian granite – light fi ne-grained biotite granodiorite were used for 

the tests), an artifi cial crack is created by cutting or breaking, which is 

fi lled with injection medium. The rock sample is bonded in contact or 

with a defi ned opening of the injected crack (Fig. 12), which can be in a 

dry or wet state. CarboPur WF, CarboPur WFA and Bevedan-Bevedol 

systems were used for rock bonding (the above three types represent 

resins with minimal [approx. 5–10%] and signifi cant [approx. 100%] 

volume change during dry polymerization) and Geofl ex injection 

resins. (non-foaming organic-mineral resins). After the injection resin 

has hardened, the adhesive properties are determined on the bodies. 

Three types of tests were selected for the measurement, in which the 

injected crack is subjected to tensile stress and one type of test with 

shear stress of the injected discontinuity. One direct method and two 

indirect methods were used for the tensile tests:

• simple tensile strength (direct method);

• transverse tensile strength (Brazilian test);

• tensile strength by coaxial punches in the axiator.

reprezentuje vysoce plastický geokompozit tvořený úlomkovitými 

karbonskými břidlicemi, zpevněnými injektáží hmotou CarboPur 

WF, obr. 11 ukazuje výrazně pevnější, ale křehký materiál, který 

vznikl injektáží úlomkovitého karbonského uhlí polyuretanovou 

pryskyřicí Bevedan-Bevedol.

U skalních hornin jsou to právě diskontinuity, které rozhodujícím 

způsobem ovlivňují napěťové a deformační děje v masivu a ovlivňují 

stabilitu a propustnost horninového masivu vzhledem ke kapalinám 

a plynům. Aplikací injekčního média lze výrazně ovlivnit vlastnosti 

diskontinuit, a tím změnit jejich mechanické vlastnosti a snížit pro-

pustnost horninového masivu. V oblasti injektování hornin skalního 

typu, kde je možné šíření injekčního média především podle ploch 

diskontinuit (tj. podle trhlin, vrstevních ploch), popř. kaveren, je po-

třeba znát pro zhodnocení výsledných účinků stabilizačních injektáží 

mechanické vlastnosti proinjektovaných trhlin v horninovém masivu. 

Pro srovnání a posouzení takto vzniklých geokompozitů, které jsou 

tvořeny systémy „hornina + diskontinuita vyplněná injekční hmo-

tou + hornina“, jsou rozhodující adhezní vlastnosti injekčních médií 

k horninám při tahovém nebo střihovém namáhání, proto je nutný 

jiný výběr zkušebních metod než u geokompozitů, které vzniknou 

proinjektováním zemin a nesoudržných hornin, kde je možné pro 

stanovení pevnostních a přetvárných parametrů s poměrně dobrými 

výsledky využívat zkoušky v jednoosém tlaku (jak již bylo uvedeno 

výše).

U zpevňujících injekčních hmot injektovaných do diskontinuitní-

ho prostředí se zjišťuje přídržnost k povrchu diskontinuit, resp. vlast-

nosti zainjektované plochy při různém namáhání. Ve vzorcích hornin 

(pro zkoušky byly používány jak sedimentární horniny – střednězrn-

né až jemnozrnné karbonské pískovce, tak vyvřelé horniny – slezská 

žula – světlý jemnozrnný biotitický granodiorit) je vytvořena řezá-

ním nebo rozlomením umělá trhlina, která je vyplněná injekčním 

médiem. Horninový vzorek je lepen kontaktně nebo s defi novaným 

rozevřením injektované trhliny (obr. 12), která může být v suchém 

nebo vlhkém stavu. Pro lepení hornin byly použity systémy Carbo-

Pur WF, CarboPur WFA a Bevedan-Bevedol (výše uvedené tři typy 

představují pryskyřice s minimální [cca 5–10 %] a výraznou [cca 

100 %] změnou objemu při polymerizaci v suchém prostředí) a in-

jekční pryskyřice Geofl ex (nenapěňující organicko-minerální prys-

kyřice). Po vytvrzení injekční pryskyřice jsou na tělískách zjišťovány 

adhezní vlastnosti. Pro měření byly vybrány tři typy zkoušek, u kte-

rých je zainjektovaná trhlina namáhána tahem a jeden typ zkoušky 

se střihovým namáháním zainjektované diskontinuity. U tahových 

zkoušek byly použity jedna přímá metoda a dvě metody nepřímé:

• pevnost v prostém tahu (přímá metoda);

• pevnost v příčném tahu (Brazilská zkouška);

• pevnost v tahu souosými razníky v axiátoru.

U zkoušky v prostém tahu se na zkušební válcové těleso přená-

ší v jeho ose tahová síla působící kolmo na injektovanou trhlinu. 

U zkoušky v příčném tahu je trhlina ve válcovém vzorku oriento-

vána ve směru podélné osy. Vzorek je zatěžován tlakem v podstatě 

přímkovým zatížením podél okrajů trhliny. Toto zatížení způsobuje 

s výjimkou oblasti v bezprostřední blízkosti zatěžovací síly tahové 

namáhání trhliny. U zkoušky souosými razníky v axiátoru mají vzor-

ky tvar disku, v jehož středu je vyřezán kruhový otvor s průměrem 

odpovídajícím průměru razníku. Trhlina prochází středem kotou-

če (obr. 13). Při zkoušce se středový otvor zaplní hmotou a tlakem 

souosých razníků se vyvodí tahové napětí, které poruší zainjekto-

vanou trhlinu. Výpočet tahového napětí vychází z teorie napjatosti 

silnostěnných válcových nádob. Typický záznam průběhu zkoušky 

pod lisem je uveden na obr. 14. 

Z důvodu nehomogenity a všeobecně nízké tahové pevnos-

ti hornin v prostém tahu a dobré přídržnosti pryskyřic k použitým 

Obr. 13 Schéma zkoušky adhezní pevnosti v tahu souosými razníky; zkušební 
horninový kotouč
Fig. 13 Scheme of adhesion tensile test of coaxial punches; test rock disc
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Table 1. Resulting values of adhesion to rocks; simple tension – failure in the 
crack

test conditions 
(inj. media, rock type, 
inj. crack state)

adhesion (MPa)

average 
value

standard 
deviation

CarboPur WF, sandstone
cut, dry, contact bonding

2.80 0.68

CarboPur WF, sandstone
cut, wet, contact bonding

0.44 0.18

Bevedan-Bevedol, sandstone
cut, dry, contact bonding

2.47 0.72

Bevedan-Bevedol, sandstone
cut, wet, contact bonding

0.25 0.14

Geofl ex, sandstone
cut, dry, contact bonding

4.50 0.87

CarboPur WF, granite
cut, dry, contact bonding

2.37 0.07

CarboPur WF, granite
cut, dry, opening 2mm

3.11 0.20

Bevevan-Bevedol, granite
cut, dry, contact bonding

1.39 0.55

Geofl ex, granite
cut, dry, contact bonding

0.75 0.27

Geofl ex, granite
fracture, dry, contact bonding

0.51 0.15

CarboPur WF, granite
cut, wet, contact bonding

0.85 0.26

CarboPur WF, granite
fracture, wet, contact bonding

0.97 0.34

Table 2 Resulting values of adhesion of medium-grained sandstone and three 
different injection mixtures CarboPur WF, CarboPur WFA and Bevedan
-Bevedol – tensile test with coaxial punches

test Nr.

adhesion (MPa)

CarboPur WF CarboPur WFA
Bevedan
-Bevedol

1 3.0 3.4 2.3

2 3.4 3.0 2.3

3 2.9 3.3 2.4

4 2.9 3.2 3.2

5 3.9 2.2 2.5

6 3.0 3.4 3.2

7 4.1 3.8 2.7

8 3.4 3.2 2.4

average 
value

3.3 3.2 2.6

standard 
deviation

0.43 0.43 0.35

Table 3: Resulting values of adhesion to rocks; transversal tension

test conditions 
(inj. media, rock type, 
inj. crack state)

adhesion (MPa)

average 
value

standard 
deviation

CarboPur WF, granite
cut, dry, contact bonding

7.06 0.82

Bevedan-Bevedol, granite
cut, dry, contact bonding

7.11 1.07

Geofl ex, granite
cut, dry, contact bonding

6.20 0.57

CarboPur WF, sandstone
cut, dry, contact bonding

6.51 1.00

Bevedan-Bevedol, sandstone
cut, dry, contact bonding

6.21 0.92

Tab. 1 Výsledné hodnoty adhezí k horninám; prostý tah – porušení 
v trhlině

podmínky zkoušky 
(inj. médium, typ horniny, 
stav inj. trhliny)

adheze (MPa)

průměrná 
hodnota

směrodatná 
odchylka

CarboPur WF, pískovec
řez, suchá, kontakt. lepení

2,80 0,68

CarboPur WF, pískovec
řez, namočená, kont. lepení

0,44 0,18

Bevedan-Bevedol, pískovec
řez, suchá, kontakt. lepení

2,47 0,72

Bevedan-Bevedol, pískovec
řez, namočená, kont. lepení

0,25 0,14

Geofl ex, pískovec
řez, suchá, kontakt. lepení

4,50 0,87

CarboPur WF, žula
řez, suchá, kontakt. lepení

2,37 0,07

CarboPur WF, žula
řez, suchá, rozevření 2 mm

3,11 0,20

Bevevan-Bevedol, žula
řez, suchá, kontakt. lepení

1,39 0,55

Geofl ex, žula
řez, suchá, kontakt. lepení

0,75 0,27

Geofl ex, žula
lom, suchá, kontakt. lepení

0,51 0,15

CarboPur WF, žula
řez, namočená, kont. lepení

0,85 0,26

CarboPur WF, žula
lom, namočená, kont. lepení

0,97 0,34

Tab. 2 Výsledné hodnoty adheze střednězrnného pískovce a tří různých 
injekčních směsí CarboPur WF, CarboPur WFA a Bevedan-Bevedol – zkouška 
v tahu souosými razníky

číslo 
zkoušky

adheze (MPa)

CarboPur WF
CarboPur 

WFA
Bevedan
-Bevedol

1 3,0 3,4 2,3

2 3,4 3,0 2,3

3 2,9 3,3 2,4

4 2,9 3,2 3,2

5 3,9 2,2 2,5

6 3,0 3,4 3,2

7 4,1 3,8 2,7

8 3,4 3,2 2,4

průměrná 
hodnota

3,3 3,2 2,6

směrodatná 
odchylka

0,43 0,43 0,35

Tab. 3 Výsledné hodnoty zkoušek adhezí k horninám; příčný tah

podmínky zkoušky 
(inj. médium, typ horniny, 
stav inj. trhliny)

adheze (MPa)

průměrná 
hodnota

směrodatná 
odchylka

CarboPur WF, žula
řez, suchá, kontakt. lepení

7,06 0,82

Bevedan-Bevedol, žula
řez, suchá, kontakt. lepení

7,11 1,07

Geofl ex, žula
řez, suchá, kontakt. lepení

6,20 0,57

CarboPur WF, pískovec
řez, suchá kontakt. lepení

6,51 1,00

Bevedan-Bevedol, pískovec
řez, suchá kontakt. lepení

6,21 0,92
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horninám nebyla vždy měřena pouze adhezní pevnost, ale často spíše 

tahová pevnost hornin na nestandardních zkušebních tělesech. Proto 

výsledky zkoušek tahových adhezí byly rozděleny do dvou skupin: 

1. na skupinu zkoušek, kdy došlo k porušení vzorků v zainjekto-

vané trhlině s vytržením cca do 10 % horniny z plochy slepené 

diskontinuity, v těchto případech je možné konstatovat, že byla 

měřena adheze pryskyřic k horninám (tab. 1); 

2. ve druhé skupině zkoušek byly zahrnuty případy, kdy došlo 

k porušení vzorků mimo lepený spoj nebo bylo vytrženo cca 

10–100 % horniny z plochy zainjektované diskontinuity, v dů-

sledku čehož byla měřena tahová pevnost použitých hornin. 

Tyto zkoušky proto byly ze studie vyloučeny.

Stejně tak u adhezí zjišťovaných pomocí zkoušky v příčném tahu 

a zkoušky v tahu souosými razníky nebyly brány v úvahu výsledky 

testů, u kterých došlo k porušení mimo slepenou diskontinuitu, tyto 

zkoušky byly považovány rovněž za neplatné.

Výsledné hodnoty adhezí výše uvedených platných zkoušek jsou 

uvedeny v tab. 1–3.

Zjištěné poznatky a výsledky tahových adhezních pevností výše 

uvedených injekčních pryskyřic lze shrnout takto: 

• Výsledné hodnoty adhezí v příčném tahu jsou výrazně vyšší než 

výsledné hodnoty adhezí zjištěné v prostém tahu, což je prav-

děpodobně způsobeno skutečností, že příčný tah je metoda ne-

přímá a příčný tah ve vzorku je vyvozován ve směru kolmém 

tlakovým napětím. Tento typ zkoušky prokázal, že hodnoty ad-

hezních pevností dosahují cca 50–70 % průměrné hodnoty pev-

nosti v příčném tahu zjištěných na neporušených horninových 

zkušebních tělíscích, provedených ve srovnatelných podmín-

kách.

• Z tab. 1 je zřejmé, že adhezní pevnosti výrazně klesají se zvýše-

nou vlhkostí injektovaných diskontinuit a pohybují se pod hra-

nicí 1 MPa, u těchto vzorků došlo ve všech případech k porušení 

v ploše trhliny.

• Je zřejmé, že na hodnoty adhezí má vliv kvalita ploch injekto-

vaných diskontinuit, u zkoušek provedených na vzorcích s dis-

kontinuitou vzniklou lomem (vyšší drsnost povrchu trhliny) 

docházelo převážně k porušení v zainjektované hornině, a proto 

v těchto případech byly vykazovány vyšší hodnoty tahových 

In the simple tensile test, a tensile force acting perpendicular to the 

injected crack is transmitted to the test cylindrical body in its axis. 

In the transverse tensile test, the crack in the cylindrical specimen 

is oriented in the direction of the longitudinal axis. The specimen 

is loaded with a pressure by a substantially linear load along the 

edges of the crack. With the exception of the area in the immediate 

vicinity of the loading force, this load causes a tensile stress on 

the crack. In the test of coaxial punches in an axiator, the samples 

have the shape of a disc in the center of which a circular hole with a 

diameter corresponding to the diameter of the punch is cut. The crack 

passes through the center of the disk (Fig. 13). During the test, the 

central hole is fi lled with mass and a tensile stress is applied by the 

pressure of the coaxial punches, which breaks the injected crack. The 

calculation of the tensile stress is based on the stress theory of thick-

walled cylindrical vessels. A typical record of the test under the press 

is shown in Fig. 14.

Due to the non-homogenity and generally low tensile strength of 

rocks in simple tensile strength and good adhesion of resins to used 

rocks, not only the adhesive strength was always measured, but often 

rather the tensile strength of rocks on non-standard test specimens. 

Therefore, the results of tensile adhesion tests were divided into two 

groups:

1. for a group of tests where the samples were broken in an 

injected crack with up to about 10% of the rock torn out of the 

bonded discontinuity area, in these cases it can be stated that the 

adhesion of resins to rocks was measured (Table 1);

2. the second group of tests included cases where the samples 

were broken outside the bonded joint or about 10–100% of 

the rock was torn from the area of the injected discontinuity, 

as a result of which the tensile strength of the used rocks was 

measured. These tests were therefore excluded from the study.

Similarly, for the adhesions determined by the transverse tensile 

test and the coaxial punch tensile test, the results of the tests in which 

the failure occurred outside the bonded discontinuity were not taken 

into account, these tests were also considered invalid.

The resulting adhesion values of the above valid tests are given in 

Table 1–3.

The fi ndings and the results of the tensile adhesive strengths of the 

above injectable resins can be summarized as follows:

• The resulting values of transverse tensile adhesions are signi-

fi cantly higher than the resulting values of adhesions found in 

simple tensile, which is probably due to the fact that transverse 

tensile is an indirect method and transverse tensile in the sample 

is derived in the direction perpendicular to compressive stress. 

This type of test has shown that the values of adhesion strengths 

reach approximately 50–70% of the average value of transverse 

tensile strength found on intact rock test specimens, performed 

under comparable conditions.

• From Table 1 it is clear that the adhesive strengths decrease 

signifi cantly with increased humidity of the injected dis-

continuities and are below the limit of 1MPa, in these cases there 

was a failure in the crack area in all cases.

• It is obvious that the adhesion values are affected by the quality 

of the surfaces of injected discontinuities, in tests performed 

on samples with discontinuity caused by fracture (higher crack 

surface roughness) there was mostly failure in the injected rock, 

and therefore higher values of tensile adhesion strengths were 

reported in these cases than for samples with a cut crack.

• Based on the fi rst results of the adhesion values measured on 

the samples with a crack with a larger opening, it can be stated 

that these values are comparable with the values found on the 

samples that were bonded in contact.

• It is clear from the test results that the organic-mineral resin 

Geofl ex has signifi cantly lower values of adhesion to granite than 

Obr. 14 Průběh zatěžovací síly u adhezní tahové zkoušky souosými razníky
Fig. 14 Course of loading force in the adhesion tensile test by coaxial punches
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to sandstone (approx. 6 times), which can probably be caused by 

poorer absorbency of granite than in sandstone.
• Comparing adhesions of polyurethane resins in simple tension 

results that samples injected with a resin having lower ability to 
expand in dry environment (CarboPur WF) show slightly higher 
adhesion values, what is in line with the fi ndings of the infl uence 
of foaming factor to mechanical properties of cured resins.

• In contrast to shear adhesion strengths, tensile adhesions show a 
slight increase in strength values  towards fi ner-grained rocks by 
about 15–20%.

• A comparison of the measured values of tensile strengths found 
on non-injected dimensionally identical granite test specimens 
and adhesion tensile strengths of injection resins in granite 
shows:
– The adhesion values of polyurethane resins in samples with 

injected crack in the dry state reach approx. 30–60% of the 
average tensile strength of the rock.

– The adhesion values of polyurethane resins in samples with 
injected crack in the wet state reach approx. 18–20% of the 
average tensile strength of the rock.

– The adhesion values of the silicate resin in the samples with 
the injected crack in the dry state reach approx. 11–18% of the 
average tensile strength of the rock.

Laboratory tests performed on carbonaceous rocks (fi ne-grained 
to coarse-grained sandstone and fi ne-grained conglomerate) 
bonded with two-component polyurethane resins CarboPur WF and 
Bevedan-Bevedol show that the adhesion values of polyurethane 
injection materials to carbonaceous rocks deter mined by the 
Brazilian test the media are in the range of 5,6–7,1MPa, which are 
comparable values with the values at the lower limit of the range of 
tensile strengths of carbonaceous rocks.

From the resulting values of adhesive shear strengths, boundary 
lines of adhesive shear strengths of carbonaceous rocks with 
injected discontinuity were constructed (Fig. 15). From these lines, 
in the fi rst approximation it is possible to deduce the shear strength 
at different values of normal stresses in bonded discontinuity and 
the "net shear strength" (at zero normal stress in the shear surface), 
this value is only indicative and must be specifi ed in the next period 
by further tests. The values of "net shear strength" ranged from 
3,9 to 8,4MPa. Compared to the shear strength of intact rock, the 
strength of the injected crack reaches 50–80%.

adhezních pevností, než je tomu u vzorků 

s trhlinou vzniklou řezáním.

• Na základě prvních výsledků hodnot ad-

hezí měřených na vzorcích s trhlinou 

s větším rozevřením lze konstatovat, že 

tyto hodnoty jsou srovnatelné s hodnota-

mi zjištěnými na vzorcích, které byly sle-

peny kontaktně. 

• Z výsledků zkoušek je zřejmé, že orga-

nicko-minerální pryskyřice Geofl ex má 

výrazně nižší hodnoty adhezí k žule než 

k pískovci (cca 6x), což může být prav-

děpodobně způsobeno horší nasákavostí 

žuly, než je tomu u pískovců.

• Ze srovnání adhezí u polyuretanových 

pryskyřic v prostém tahu vyplývá, že o 

něco vyšší hodnoty adhezí vykazují vzor-

ky zainjektované pryskyřicí s nižší schop-

ností napěňovat v suchém prostředí (Car-

boPur WF), což je v souladu s poznatky 

o vlivu stupně napěnění na mechanické 

vlastnosti vytvrzených pryskyřic.

• Na rozdíl od střihových adhezních pev-

ností lze u tahových adhezí konstatovat mírný nárůst hodnot 

pevností směrem k jemnozrnnějším horninám cca o 15–20 %.

• Ze srovnání naměřených hodnot pevností v prostém tahu zjišťo-

vaných na nezainjektovaných rozměrově identických žulových 

zkušebních tělesech a adhezních pevností v prostém tahu injekč-

ních pryskyřic v žule vyplývá:

– Hodnoty adhezí polyuretanových pryskyřic ve vzorcích se za-

injektovanou trhlinou v suchém stavu dosahují cca 30–60 % 

průměrné tahové pevnosti horniny.

– Hodnoty adhezí polyuretanových pryskyřic ve vzorcích se za-

injektovanou trhlinou ve vlhkém stavu dosahují cca 18–20 % 

průměrné tahové pevnosti horniny.

– Hodnoty adhezí organicko-minerální pryskyřice ve vzorcích 

se zainjektovanou trhlinou v suchém stavu dosahují cca 11–

18 % průměrné tahové pevnosti horniny.

Z provedených laboratorních zkoušek, které byly prováděny na 

karbonských horninách (jemnozrnné až hrubozrnné pískovce a drob-

nozrnné slepence) slepených dvousložkovými polyuretanovými 

pryskyřicemi CarboPur WF a Bevedan-Bevedol vyplývá, že hodnoty 

adheze polyuretanových injekčních hmot ke karbonským horninám 

zjišťované Brazilskou zkouškou se podle typu horniny a injekčního 

média pohybují v rozmezí 5,6–7,1 MPa, což jsou srovnatelné hod-

noty s hodnotami na spodní hranici rozpětí tahových pevností kar-

bonských hornin. 

Z výsledných hodnot adhezních střihových pevností byly sestro-

jeny mezní přímky adhezních střihových pevnosti karbonských 

hornin se zainjektovanou diskontinuitou (obr. 15). Z těchto přímek 

lze v prvním přiblížení usuzovat na střihové pevnosti při různých 

hodnotách normálových napětí ve slepené diskontinuitě a na „čis-

tou střihovou pevnost“ (při nulovém normálovém napětí ve střihové 

ploše), tato hodnota je pouze orientační a musí být v příštím období 

zpřesněna dalšími zkouškami. Hodnoty „čistých střihových pevnos-

tí“ se pohybovaly v rozmezí 3,9–8,4 MPa. Ve srovnání se střihovou 

pevností neporušené horniny dosahují pevnosti injektované trhliny 

50–80 %.

Z výsledku provedeného laboratorního výzkumu je zřejmé, že sta-

bilizační a těsnicí injektáže horninového masivu prováděné pomocí 

chemických injekčních médií mají a budou mít svou nezastupitelnou 

úlohu v řešení mnoha geotechnických problémů v praxi. Poznatky 

Obr. 15 Mezní přímka adhezní střihové pevnosti horniny (střednězrnný až hrubozrnný pískovec) se zain-
jektovanou diskontinuitou v závislosti na normálovém napětí, injekční hmota Bevedan-Bevedol
Fig. 15 Boundary line of the adhesive shear strength of the rock (medium-grained to coarse-grained 
sandstone) with injected discontinuity depending on the normal stress, Bevedan-Bevedol injection resin
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It is clear from the results of the laboratory research that 

stabilization and sealing injection of rock masses performed using 

chemical injection media have and will have their irreplaceable 

role in solving many geotechnical problems in practice. The 

fi ndings presented in this paper suggest that laboratory research 

on chemical injection materials and geocomposites is constantly 

evolving and in many cases requires approaches different from 

standard laboratory methods in rock mechanics. The Minova 

Group and Minova Bohemia work closely with research centers to 

further develop these methods.

CONCLUSIONS

The results of the measurements presented in the article, performed 

on samples and geocomposites, prove the signifi cant contribution 

of chemical injection materials for the improvement of strength and 

deformation properties of damaged rocks and incoherent soils. Thanks 

to the high values   of adhesion, high compressive, but above all tensile 

strength and elastic-plastic behaviour of these materials under load, a 

technologically correct process of grouting can achieve a signifi cant 

increase in shear and tensile strength of the rock environment. At the 

same time, these parameters are achieved in a relatively short time, 

thanks to the curing speed of chemical injection materials.

Despite their overall versatility in terms of different applications, it 

should be noted that chemical injection mixtures were not developed 

as a substitute for conventional mineral mixtures, but as a supplement 

to them in situations where the performance of mineral mixtures is 

insuffi cient or uncertain. Examples are underground construction and 

stabilization of rock deformations in a direct overburden relieved by 

excavation or rock stabilization, where pressurized water is present 

in the fracture system. In these and similar cases, exactly chemical 

injection materials ensure increased safety and signifi cantly eliminate 

the risks associated with environmental instability or water infl ows 

into the underground work. In general, it can be stated that the need for 

these materials on construction sites is growing in direct proportion to 

deteriorating geotechnical and hydrogeological conditions.

Ing. PETR KUČERA, 
Ing. ADAM JANÍČEK, 

Ing. MIROSLAV FRANTES
Minova Bohemia s.r.o.

uvedené v tomto příspěvku svědčí o tom, že laboratorní výzkum 

chemických injekčních hmot a geokompozitů je v neustálém vývoji 

a v mnoha případech vyžaduje přístupy rozdílné od standardních la-

boratorních metod v mechanice hornin. Skupina MINOVA a Mino-

va Bohemia úzce spolupracují při dalším vývoji těchto metod s vý-

zkumnými centry. 

ZÁVĚR

Výsledky měření prezentované v článku, provedené na vzorcích 

a geokompozitech, dokazují významný přínos chemických injekč-

ních materiálů pro zlepšení pevnostních a přetvárných vlastností po-

rušených hornin a nesoudržných zemin. Díky vysokým hodnotám 

adheze, vysoké tlakové, ale především tahové pevnosti a pružně-

-plastickému chování těchto materiálů při zatížení, lze technologicky 

správným procesem injektáží docílit významného navýšení smykové 

a tahové pevnosti horninového prostředí. Současně je těchto parame-

trů dosahováno v relativně krátkém čase, a to díky rychlosti vytvrzo-

vání chemických injekčních materiálů.

Přes jejich celkovou univerzálnost z pohledů různých aplikací je 

nutno podotknout, že chemické injekční směsi nebyly vyvinuty jako 

náhrada konvenčních minerálních směsí, ale jako jejich doplnění 

pro situace, ve kterých je výkon minerálních směsí nedostatečný 

nebo nejistý. Příkladem může být podzemní výstavba a stabiliza-

ce deformací horniny v přímém nadloží odlehčeném ražbou nebo 

stabilizace horniny, kdy je v puklinovém systému přítomna tlako-

vá voda. V těchto a v podobných případech jsou to právě chemické 

injekční materiály, které zajišťují zvýšenou bezpečnost a významně 

eliminují rizika spojená s nestabilitou prostředí nebo s přítoky vod do 

podzemního díla. V obecné rovině lze konstatovat, že potřeba těchto 

materiálů na stavbách roste v přímé úměře se zhoršujícími se geo-

technickými a hydrogeologickými podmínkami. 

Ing. PETR KUČERA, 
Ing. ADAM JANÍČEK, 

Ing. MIROSLAV FRANTES
Minova Bohemia s.r.o.
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