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HYDRODYNAMICKÉ PROCESY VO VRTOCH PRI KONTROLE 

INJEKTOVANÝCH CLÔN 

 
HYDRODYNAMIC PROCESSES IN THE BOREHOLES DURING THE CONTROL OF 
GROUT CURTAINS. Under the Slovakian dams, flysh or neovulcanite medium was grouted. 
The hydrodynamic processes at the water pressure tests, and the processes in the special 
boreholes in the grout curtains and non-grouted media under the curtains were analyzed. 
Water pressure tests, as a control method for grouted medium, are not convenient.  
 

1. Úvod 

Takmer v�etky slovenské priehrady majú v podlo�í fly�ové horniny (striedanie 
pieskovcov a ílovcov), ktoré boli tesnené injektovanými clonami. Len jedna priehrada je 
vybudovaná na vulkanických horninách (andezity, tufové aglomeráty). Na kontrolu kvality 
a účinnosti clôn sa dlho pou�ívali vodné tlakové skú�ky. Kritériá tesnosti v�ak v mnohých 
prípadoch nebolo mo�né splniť. Vznikali vá�ne problémy pri napú�ťaní nádr�í a prevádzke 
vodných diel, i obavy o stabilitu priehrad.  

Bolo potrebné starostlivo analyzovať hydrodynamické procesy, ktoré vznikajú vo vrtoch 
a v ich okolí pri vodných tlakových skú�kach i pri iných meracích postupoch, napríklad pri 
meraniach parametrov prúdenia vo vrtoch zabudovaných do injekčných clôn, do 
nezainjektovaného prostredia pod nimi i pod vzdu�nými stabilizačnými časťami priehrad. 

 

2. Vodné tlakové skú�ky 

Vodné tlakové skú�ky poskytujú veľmi dobré informácie o priepustnosti prírodného 
horninového prostredia s puklinovými systémami. Pri nich sa utesňuje časť vrtu o vý�ke 
okolo 5 m. Na stratách vody sa podieľajú hlavne najväč�ie pukliny, na získanie presnej�ích 
informácií o ich polohách je potrebné vý�ky tesnených častí vrtov postupne zmen�ovať. 

O charaktere výplne puklín poskytujú dôle�ité informácie závislosti medzi tlakmi 
a stratami vody na vzostupnej (pri zväč�ovaní tlakov) a zostupnej vetve (pri zmen�ovaní 
tlakov). Pri konkrétnej hodnote tlaku mô�u byť straty vody na vzostupnej i zostupnej vetve  
rovnaké; to svedčí o existencii čistých puklín, bez významnej�ích prejavov transportu 
jemnozrnných častíc. Ak je pri určitej hodnote tlaku strata vody na zostupnej vetve väč�ia ako 
na vzostupnej vetve, je to dôkaz transporu jemných častíc, pri ktorom sa uvolnila priesaková 
cesta. Podobne je dôkazom pohybu jemnozrnných častíc v puklinách aj men�ia strata vody na 
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zostupnej vetve ako na vzostupnej pri určitej hodnote tlaku; vtedy v�ak dochádza ku 
kolmatácii (zmen�ovaniu priepustnosti) priesakových ciest. 

Pri klasickej injektá�i sa ílocementovou suspenziou vyplňujú najväč�ie pukliny, takáto 
zmes obvykle nevniká do men�ích puklín, v ktorých sa nachádzajú jemnozrnné častice zemín 
(piesočnaté alebo prachovité). 

Ak sa na kontrolu kvality injekčných prác pou�ijú opäť vodné tlakové skú�ky, potom sa 
pri väč�ích tlakoch dostanú do pohybu jemnozrnné častice zemín (ílocementová výplň zostane 
stabilná), uvolnia sa nové priesakové cesty a straty vody prekračujú obvyklé kriteriálne 
hodnoty. Takéto procesy mô�u byť negatívne zvýraznené vtedy, keď sa časť injekčných prác 
realizuje a� počas napú�ťania alebo prevádzky nádr�e. Priebeh a výsledky vodných tlakových 
skú�ok vtedy nepriaznivo ovplyvňuje reálny priesakový re�im, resp. tlakové pomery 
v bezprostrednom okolí injekčnej clony. 

 
3. Kritériá tesnosti 

Sú známe viaceré kritériá tesnosti, ktoré sa pou�ívajú v súvislosti s injekčnými clonami. 
Okrem najstar�ích kritérií Jähdeho a Lugeona sa pou�ívajú americké a ruské kritériá 
(komplexne spracované v príspevku Kutznera 1985), ktoré sú funkčne závislé na vý�kach 
priehrad a veľkosti skú�obného tlaku. U nás sa uplatňujú najmä Verflove (1983) kritériá, 
pôvodne stanovené pre tlaky 300 kPa, pre priehrady s vý�kou 30 a� 50 m; veľkosti strát sa 
proporcionálne zväč�ujú s hĺbkou. Zaujímavé sú tie� Ron�inove (1974) kritické rýchlosti pre 
vyplavovanie jemnozrnnej výplne z puklín.  

Spomenuté kritériá sú znázornené na obr. 1; Verflove kritériá je mo�né  
pretransponovať aj na iné hodnoty skú�obných tlakov v súlade so zákonitosťami, ktoré 
vychádzajú z amerických a ruských závislostí. Ron�inova strata vychádza z prepočtu 
kritických rýchlostí na odtok vody z vrtu s priemerom 0,1 m. 

Objektívne tieto kritériá charakterizujú priepustnosť prírodného horninového prostredia. 
Ak sú výsledky vodných tlakových skú�ok pod čiarou A, podlo�ie priehrady je primerane 
nepriepustné a nie je ho potrebné injektovať (okrem fortifikačnej injektá�e v blízkosti 
základovej �káry); na takomto závere sa v súčasnosti zhoduje medzinárodné priehradárske 
spoločenstvo. Názory na potrebu injektovania prostredia s výsledkami vodných tlakových 
skú�ok medzi čiarami A a B nie sú zjednotené, preto sa takéto prostredie pova�uje za 
priepustnej�ie a obyčajne sa pristupuje k jeho dotesneniu. 

 
Obr. 1 Kritériá tesnosti hornín z vodných tlakových skú�ok, spracované podľa Verfla (1983) 

a Kutznera (1985): Q � strata vody, p � tlak vody, h � hĺbka, H � vý�ka priehrady. 
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4. Príklad praktického uplatnenia 
Jednou z najproblematickej�ích je slovenská priehrada Liptovská Mara na rieke Váh. 

Sypaná priehrada je vysoká maximálne 52,5 m, je heterogenná so �ikmým zalomeným 
tesnením, injekčná clona siaha do hĺbky 10 a� 20 m, bola doinjektovávaná takmer 10 rokov 
po začatí prevádzky vodného diela.  

Na obr. 2 je uvedený príklad �tatisticky spracovaných výsledkov vodných tlakových 
skú�ok, ktoré boli vykonané v injekčnej clone s tlakom 500 kPa v hĺbkach 0 a� 10 m pod 
základovou �károu injekčnej chodby spolu s výsledkami charakterizujúcimi prírodnú 
priepustnosť fly�ového podlo�ia priehrady. Jedná sa o empirické distribučné funkcie 
s mo�nosťou stanovenia pravdepodobnosti výskytu akejkoľvek hodnoty straty vody pri 
tlakovej skú�ke prepočítanej na 1 m vý�ky stĺpca či hrúbky vrstvy.  

Takto mo�no posúdiť aj pravdepodobnosť výskytu kriteriálnych hodnôt: podľa Jähdeho 
Q = 0,1 l/min.m (pre tlak 300 kPa), podľa Lugeona Q = 0,5 l/min.m (po korekcii pre tlak 500 
kPa), podľa Verfla po korekcii na tlak 500 kPa Q = 1 l/min.m, podľa USA Q = 2,2 l/min.m, 
podľa ruských kritérií Q ≅ 1,7 l/min.m, podľa Ron�ina Q = 20 l/min.m. Je zrejmé �e 
kriteriálne hodnoty sa podľa rôznych autorov značne odli�ujú. V čase výstavby priehrady 
a injektovania clony sa uva�ovalo s Verflovými kritériami pre tlak 300 kPa, ktoré boli spolu 
s Jähdeho kritériom najprísnej�ie. 

Ak budeme vychádzať z priepustnosti prírodného fly�ového podlo�ia, potom musíme 
po�adovať umelé zmen�enie priepustnosti podlo�ia priehrady injekčnou clonou pričom takéto  
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Obr. 2 Distribučné funkcie výsledkov vodných tlakových skú�ok v prírodnom (- - -) 

a zainjektovanom () podlo�í priehrady Liptovská Mara:  
Q � strata vody pri tlaku 500 kPa, ↑ - kriteriálne hodnoty. 

 

opatrenie si vy�aduje 25 a� 100 % z celkového účinného objemu prostredia.  
V tejto súvislosti je veľmi aktuálna otázka hĺbky injekčnej clony, ktorá vymedzuje 

účinný objem. Podľa obvyklých zásad priehradného staviteľstva je hĺbka injekčnej clony daná 
1 a� 1,5 násobkom vý�ky priehrady; podľa nich by injekčná clona mala siahať do hĺbky 50 a� 
75 m. Výrazné skrátenie clony do hĺbky 10 � 20 m bolo zdôvodňované priaznivým sklonom 
vrstiev vo fly�ovom podlo�í priehrady (okolo 20o vzostupne na vzdu�nú stranu).  
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Uviedli sme u� na�e výhrady k vhodnosti vodných tlakových skú�ok na kontrolu kvality 
injekčných prác; tieto skú�ky sú v podstate de�trukčné a z okolia vrtu vytláčajú jemnozrnné 
častice z puklín, čím sa zväč�uje priepustnosť prostredia i straty vody. Na distribučnej funkcii 
charakterizujúcej priepustnosť zainjektovaného prostredia dostaneme nasledovné informácie 
o kritériách: Jähdeho kritérium nespĺňa 100 % výsledkov skú�ok, Lugeonovo kritérium 88 %, 
Verflovo kritérium nespĺňa 60 % výsledkov skú�ok, americké kritériá 9 %, ruské kritériá 22 
%, Ron�inovo kritérium spĺňajú v�etky výsledky vodných tlakových skú�ok. 

V snahe objasniť hydrodynamické procesy ktoré prebiehajú v injekčnej clone a v jej 
okolí, boli do injekčnej clony a do nezainjektovaného prostredia pod ňou zabudované 
z injekčnej chodby �peciálne vrty s perforovanými novodurovými výpa�nicami (plnia len 
ochrannú funkciu pre ponornú časť meracieho zariadenia).  

 Na hlavách vrtov, v úrovni podlahy injekčnej chodby, je mo�né merať tlaky vody, po 
otvorení vrtov sa zisťujú mno�stvá vody ktoré vtekajú do injekčnej chodby a ich hĺbkové 
rozdelenie. Hĺbkové rozdelenie prietokov sa zisťuje aj pri uzavretých hlavách vrtov; 
vertikálne prúdenie vody je spôsobené prepojením rôznych tlakových horizontov. 

Na obr. 3 je znázornené prúdenie vody vo vrte, ktorý je zabudovaný do injekčnej clony; 
pri meraniach v roku 2002 v ňom bolo zistené najintenzívnej�ie prúdenie vody. V podstate sa 
jedná o vodnú tlakovú skú�ku s opačným re�imom prúdenia � voda z vrtu neodteká, ale do 
neho priteká.  

Po otvorení hlavy vrtu poklesla hodnota tlaku o 150 kPa, do injekčnej chodby vtekalo 
mno�stvo 0,73 l/s; najintenzívnej�ie pritekala voda do vrtu v hĺbke 2 a� 4 m (prietok sa vo 
vzostupnom smere prúdenia zväč�uje) v mno�stve 0,41 l/s. Ak prepočítame toto mno�stvo na 
obvyklú hodnotu pri vodnej tlakovej skú�ke, dostaneme Q = 0,41 (l/s) . 60 (s) / 2 m = 12,3 
l/min.m. Je to vysoká hodnota, vyskytuje sa v�ak len krátkodobo počas občasných meraní; 
podľa Ron�inovho kritéria mô�eme usúdiť, �e piesočnaté a prachovité častice v puklinách sa 
nebudú pohybovať.  
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Obr. 3 Prúdenie vody vo vrte v injekčnej clone priehrady Liptovská Mara s otvorenou () 

a uzavretou hlavou (- - - -);             smery vertikálneho prúdenia. 
 
Časť injekčnej clony (pravdepodobné návodná) má v hĺbke 2 a� 4 m pod dnom 

injekčnej chodby väč�iu priepustnosť. Z údajov v blízkych tlakomerných vrtoch v�ak mo�no 
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usúdiť, �e injekčná clona ako celok má dobrú účinnosť, rozdiel medzi návodnou a vzdu�nou 
stranou je 150 kPa. 

Po uzavretí hlavy vrtu je prúdenie vody menej intenzívne; najväč�ia hodnota 
�pecifického odtoku (prietok sa v smere zostupného prúdenia zmen�uje) sa vyskytuje pri dne 
vrtu a ekvivalentná hodnota bude Q = 0,03 (l/s) . 60 (s) / 1,5 (m) = 1,2 l/min.m. Aj táto 
hodnota nevyhovuje viacerým kritériám tesnosti (obr. 2), v hĺbke 20 a� 21,5 m bude 
priepustnej�ia vzdu�ná časť injekčnej clony. 

Uvedené výsledky sme vybrali ako extrémne, celkové spracovanie by poskytlo 
priaznivej�ie výsledky. 

 
5. Závery 

 Vodné tlakové skú�ky nedávajú pre zainjektované prostredie vhodné výsledky. Na 
podobnom princípe zalo�ené merania prúdenia vody v otvorených a v uzavretých vrtoch sú 
pre tesniacu stenu �etrnej�ie, umo�ňujú lokalizovať a charakterizovať priepustnej�ie polohy. 
V dôsledku pretlaku vody sa mô�u dostať do pohybu nespevnené jemnozrnné častice 
v puklinách hornín, čím sa zväč�í ich priepustnosť. 

Kritériá tesnosti, ktoré sa pou�ívajú u nás i v zahraničí (obr. 1), majú pomerne veľký 
rozsah prípustných hodnôt. Pre na�e podmienky mô�u byť prijateľné aj americké kritériá, 
ktoré sú najvolnej�ie.  

Na�e priehrady a ich tesniace prvky starnú. Nemo�no vylúčiť ani významnej�ie 
zväč�ovanie ich priepustností a ohrozenie stability priehrad, čo si vy�iada aj rekon�trukcie 
injekčných clôn. Najobjektívnej�ie informácie o priesakoch a o účinnosti tesniacich prvkov 
mo�no získať z analýz hladinových a rýchlostných re�imov pod vzdu�nými stranami priehrad. 
Vodné tlakové skú�ky vzhľadom na ich de�trukčný charakter neodporúčame pou�ívať na 
zisťovanie stavu injekčných clôn. 
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