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KONTROLA PODZEMNEJ TESNIACEJ INJEKČNEJ STENY OKOLO 

SKLÁDKY V ŠALI 
 

Abstract: The contribution is dealing with aplication of the quality control the grouting 

underground wall on the waste deposit near Sala. Used technics were the laboratory method 

(conductivity coefficient measurement) and geophysical field techniques - electrical resistivity 

tomography, vertical electric sounding, spontaneous polarisation and special procedure so-

called measuring of electric field on injection tubes.  

 

1.Úvod 

Na území Slovenska sa realizovala v gescii Ministerstva životného prostredia registrácia 

starých skládok a environmentálnych záťaží. Počas registrácie sa zistilo vyše 6 300 takýchto  

starých záťaží . Vlastníci a prevádzkovatelia jednotlivých skládok a starých záťaží sa musia 

postarať o stav, ktorý bude v súlade s požiadavkami novej platnej legislatívy v krajinách ES. 

Jedna z najrozsiahlejších skládok, aj čo sa týka znečistenia, bola skládka RSTO chemickej 

fabriky Duslo a.s. Šaľa. Skládka vznikla na pôvodnom odkalisku po vyčerpaní kapacity na 

plavenie popolčeka. Rozloha skládky rovinného typu ohraničená obvodovými hrádzkami je 

28 ha, obvod skládky v jej päte je vyše 2 100 m. Od roku 1986 sa na skládku uložilo 267 tisíc 

ton nie nebezpečného a nebezpečného odpadu. Bola realizovaná rozsiahla sieť 30 

pozorovacích sond na sledovanie kvality podzemnej vody. Zo záverov prieskumu a z 

odborných posudkov vyplynulo nebezpečie šírenia sa znečistenia do okolia skládky. Pretože 

nebol predpoklad na samočistiacu schopnosť pôdy a podzemnej vody, rozhodlo sa Duslo Šaľa 

a.s. riešiť túto situáciu. Bola vypísaná súťaž na technické riešenie na zamedzenie šírenia sa 

znečistenia do okolia skládky. Zo 7 ponukových projektov a technických riešení, sa zvolila 

ponuka konzorcia viacerých firiem (najmä UNIGEO divízia Saneko Ostrava a predchodcu 

firmy Minova, Carbotech Bohemia Ostrava), ktoré navrhli izolovať znečistenie v podloží 

skládky podzemnou tesniacou injektovanou stenou zaviazanou až do nepriepustného podložia 
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a pomocou 8 čerpacích vrtov umiestnených vo vnútri pôdorysu skládky udržiavať hladinu 

priesakovej vody na rovnakej resp. o niečo nižšej úrovni ako z jej vonkajšej strany. 

 

2. Zhotovenie podzemnej tesniacej injektovanej steny PTIS 

Skládka RSTO Dusla Šaľa sa nachádza v centrálnej depresi Podunajském pánve. Jej výplň je 

tvorená kvartérnymi sedimentami o hrúbke cca 10 – 15 m a neogénnymi sedimentami o 

odhadovanej hrúbke až do 5 000 m. Na lokalite a nachádzajú kvartérne sedimenty hrúbky 13 

až 17,5 m. Na povrchu sa nachádzajú sedimentu Váhu, ktorý je v tesnej blízkosti skládky. 

Povrchové sedimenty sú tvorené hlinami až piesčitými ílmi hrúbky 3 – 5 m, hlbšie piesky 

s pieskami so štrkom o hrúbke 10 – 12 m. Hladina podzemnej vody komunikuje s Váhom a je 

v hĺbke 3 – 5 m pod povrchom pôvodného terénu. Súčiniteľ filtrácie tohoto súvrstvia bol 

zistený na základe čerpacích skúšok v rozhraní k = 2,5 . 10-4 m.s-1 až 4,2 . 10-5 m.s-1. Podložie 

skládky sa skladá z nepriepustných zemín z piesčitých vápnitých ílov a hlín. 

Podzemnú tesniacu injektovanú stenu navrhla divízia SANEKO – UNIGEO Ostrava, 

pomocou zarážaných perforovaných injekčných rúrok, v osovej vzdialenosti po 1 m, 

zapustených do neogénneho podložia min. 0,5 m, s injektovaním jednotlivých etáží 

oddelených pomocou obturátorov. Injektovanie sa realizovalo vzostupne, injekčný tlak sa 

odporúčal 4 – 5 MPa, dĺžka jedného injektovania okolo 900 sekúnd. Ako injekčné hmoty sa 

použili chemické dvojzložkové polyuretánové hmoty PUR ale prevažne Bevedan – Bevedol. 

Podrobnejšie o aplikácii týchto injekčných hmôt aj pre PTIS pojednáva napr. [1 až 3]. 

 

3. Laboratórne stanovenie koeficienta filtrácie preinjektovaných zemín z lokality RSTO 

    Šaľa 

Pred začatím injektážnych prác na lokalite realizoval UNIGEO Ostrava injekčný pokus 

v autokláve v laboratórnych podmienkach. Z dodaných preinjektovaných zemín sme 

pripravili 11 vzoriek na zistenie koeficienta filtrácie. Meranie priepustnosti sme realizovali 

v triaxiálnej komore v súlade s ČSN(STN) [6], metódou G. Zistenú hodnotu koeficienta 

filtrácie k sme prepočítali podľa tejto normy na teplotu pri 10° C, ktorá lepšie vystihuje 

teplotu zeminy a vody v podloží. Obdržali sme koeficient filtrácie v rozhraní od k = 4,4 . 10-8 

m.s-1 do 8,7 .10-9 m.s-1 pri hydraulickom sklone i = 32 až 224. Návrh kontroly PTIS sme 

odporúčali napr. v prácach [4,5]. Homogenitu PTIS sme navrhli kontrolovať pomocou 

geofyzikálnych metód, vrtných prác s odberom vzoriek a určenie kontrolných hodnôt 

koeficienta filtrácie. V dvoch anomálnych miestach výsledkov geofyzikálních meraní sa 

realizovali vrty Uni – 1, Uni – 2, z najmenej preinjektovaných a najlepšie preinjektovanej 



zeminy sme pripravili 6 vzoriek a realizovali skúšky priepustnosti. Koeficient filtrácie 

najmenej preinjektovaných zemín, resp. s prevládajúcou injektážnou hmotou bol od (1 – 2,8) . 

10-6 m.s-1 do 2,1 . 10-8 m.s-1 u najlepšie preinjektovanej zeminy pri hydraulickom sklone i =  

10 až 45 [7]. 

 

4. Kontrola homogenity a tesnosti PTIS geofyzikálnymi metódami 

Zhodnotenie kvality (t.j. tesnosti) podzemnej tesniacej steny je ťažká úloha, pretože inváznym 

inšpekčným zásahom do steny by sa jej tesnosť mohla porušiť. V tejto situácii je možné 

použiť neinvazívne geofyzikálne metódy, ktoré aplikáciou priestorových fyzikálnych polí 

a vyšetrením ich geometrie v okolí tesniacej steny môžu podať dostatočný doklad o jej 

požadovanej tesnosti. Pre takúto aplikáciu sú vhodné hlavne geoelektrické metódy, 

v špeciálnych prípadoch ako doplňujúce tiež seizmické metódy. Pri vhodnom systéme 

merania a zobrazenia možno získať 3D priestorový obraz horninového prostredia, v ktorom je 

PTIS umiestnená 

Z geoelektrických metód sú pre inšpekciu PTIS vhodné metóda spontánnej polarizácie a 

elektrickej rezistivitnej tomografie a prípadným doplnením vertikálnym elektrickým 

sondovaním.  

Metóda spontánnej polarizácie (SP) umožňujúca získať informácie o pohybe podzemnej 

vody. Metóda vertikálneho elektrického sondovania (VES) umožňuje zistiť vertikálne zmeny 

zdanlivej rezisitivity a ich interpretáciou je potom možné lokalizovať polohy rozhrania medzi 

výraznejšími litologickými prostrediami. Metóda elektrickej rezistivitnej tomografie (ERT, 

MES) je základnou metódou pre geofyzikálne monitorovanie a predstavuje kombináciu metód 

odporového profilovania a vertikálneho elektrického sondovania. Z výsledkov merania 

môžeme získať pomerne detailný obraz o reálnej štruktúre vyšetrovaného horninového 

prostredia vo vertikálnom reze pozdĺž meraného profilu na základe skutočných hodnôt 

rezistivity. Opakovaným meraním je možné postihnúť aj drobné zmeny a posúdiť vývoj 

vplyvu rôznych faktorov na vo vyšetrovanom horninovom prostredí. Z homogenity 

rezistivitného obrazu vo vertikálnom reze je možné posúdiť spojitú celistvosť PTIS. 

Použitie uvedených metód v určitom komplexe je optimálne, avšak v mnohých prípadoch nie 

sú vhodné podmienky na aplikáciu všetkých uvedených metód, nie je dostatočný časový 

priestor na ich realizáciu alebo nie sú finančné prostriedky. Pokiaľ je možné, najčastejšie sa v 

takýchto prípadoch používa metóda ERT. 

Na lokalite RSTO bola PTIS budovaná špeciálnym spôsobom injektážou cez kovové rúrky 

(injektážne sondy - IS), ktoré pri správne realizovanej technológii mali ostať po aplikácii 



izolované vytvrdnutou zmesou od horninového prostredia. (elektródového potenciálu). Metódu 

navrhnutú špeciálne pre takýto postup injektáže sme nazvali Metóda merania elektrického poľa 

na injektážnych sondách (MEPI). Tento postup bol vyvinutý špeciálne pre kontrolu injektáže na 

jednotlivých IS. Pomocou tejto metódy sa na vybraných úsekoch merala na každej IS, pričom sa 

zisťovala zmena elektrického napätia na hĺbkovej zmene hustoty elektrického prúdu zavádzaného 

do horninového prostredia. V prípade defektov v kvalite formovania PTIS pri injektovaní na 

jednotlivých IS sa tieto môžu prejaviť aj na homogenite meraného elektrického poľa.. Metóda 

bola odskúšaná na testovacom úseku, celá PTIS však nebola touto metódou zmeraná najmä z 

časových dôvodov a aj  nekvalitného elektrického kontaktu na niektorých sondách. Preto základe 

výsledkov metódy ERT na celej stene sme potom vytypovali úseky ktoré sme touto metódou 

realizovali. 

Prvé skúšobné merania boli na lokalite realizované v r. 1998, ďalší prieskum potom prebiehal až do  

r. 2000. Metodiku ako aj technické prevedenie geofyzikálnych meraní sme museli prispôsobiť 

harmonogramu a technológii realizácie PTIS. Okrem toho samotné terénne podmienky boli 

komplikované svahom v smere ku skládke, na opačnej strane cestou  a občasnými navážkami 

heterogénneho materiálu. Podobne priebeh steny v rohoch skládky nebol jednoduchý  a prispôsoboval 

sa daným podmienkam, často komplikovaným. Okrem toho sa v blízkosti PTIS nachádzali aj rôzne 

iné nadzemné aj podzemné technické zariadenia, cesty, panely, resp. iné, väčšinou neznámeho 

priebehu. Treba podotknúť, že geofyzikálne merania si vyžadujú určitý vhodný resp. homogénny 

priestor aj v okolí sledovaných objektov, za účelom dosiahnutia optimálnych výsledkov a ich 

interpretácie, čo znamená, že tieto výsledky potom môžu byť uvedenými faktormi ovplyvnené. 

Namerané dáta sa spracovávali priebežne, ako boli získavané a výsledkom boli plošné mapy 

(SP) a vertikálne rezy (VES a ERT). Dĺžka PTIS je 2,33 km.  Pre potreby tohto príspevku sa 

obmedzíme na vybrané úseky z aplikácie spomínaných metód s cieľom ukázať na prejavy 

prítomnosti PTIS v jej stacionárnom stave, ako aj v stave prítomnosti poruchových faktorov 

(vyvolaných nehomogenitami v okolitom horninovom prostredí ako aj konštrukciou PTIS). 

Základnú predstavu o štruktúre horninového prostredia poskytujú vertikálne rezy VES a to 

ako vo forme izoohmických rezov, tak vo forme rezov vrstevných parametrov. Príklad 

porovnania výsledku aplikácie metódy VES v druhej a  štvrtej etape je uvedený na obr.1 

Z uvedených rezov vrstevných parametrov vidíme, že obraz horninového prostredia sa po 

vybudovaní PTIS významne nezmenil. Zhomogenizovala sa pripovrchová vrstva a mierne sa 

zmenili a preskupili hodnoty rezistivity v oblasti strednej vrstvy. Tieto zmeny sú však veľmi 

jemné a zásadným spôsobom nezmenili výrazné tesniace vlastnosti zemín na meranom úseku. 

Vo vrstve ležiacej pod ňou sa prakticky nič nezmenilo. 
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Obr.1. Vertikálne rezy na mieste PTIS zostavené z vrstevných parametrov určených 

z výsledkov merania metódou VES pred vybudovaním a po vybudovaní PTIS. 

 

Ďalším príkladom je prezentácia prejavu PTIS na charaktere poľa SP (obr.2). Z plošných máp 

je vidieť, že charakter poľa SP sa po vybudovaní PTIS radikálne zmenil. Kým pred 

vybudovaním PTIS tvar poľa vykazoval nárast intenzity poľa od ľavého spodného rohu 

obdĺžnikovej plochy k pravému hornému rohu, čo možno interpretovať ako smer pohybu 

podzemnej vody v čase merania, po vybudovaní PTIS je na mape SP v mieste PTIS výrazný 

pás nízkych hodnôt intenzity poľa SP. Túto zmenu zrejme spôsobuje prítomnosť (elektródový 

potenciál) železných injektážnych trubiek (ktoré sú tu umiestnené s krokom 1 m) a ktorých 

účinok sa materiálom PTIS zvýšil.  
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Obr.2. Mapa elektrického poľa na testovacej ploche pred vybudovaním a po vybudovaní 

PTIS. 

 

Tretím príkladom je vertikálny rez na línii PTIS, získaný aplikáciou metódy ERT (obr.3). 

Z dát zmeraných metódou ERT je možné konštruovať taktiež vertikálne izoohmické rezy, ale 

konečným a takmer výlučne používaným výstupom tejto metódy sú vertikálne rezy skutočnej 

rezistivity, ktoré sú získané procesom transformácie z izoohmických rezov požitím tzv. 

metódy inverzie. 
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Obr.3. Príklad výsledku spracovania dát nameraných metódou ERT. V hornom reze je príklad 
homogénne vybudovanej PTIS, v dolnom reze je úsek s poruchami.  
 

Z uvedeného príkladu je možné vizuálne posúdiť rozdiel medzi homogénne vybudovanou 

PTIS a úsekom s nehomogenitami, ktoré môžu byť príčinou nedostatočného odporu voči 

prenikaniu tekutín z priestoru uzavretom PTIS do jeho okolia. 

Nakoniec chceme ukázať príklad výsledku merania metódou MEPI (obr.4). Toto meranie 

bolo urobené na obvode obdĺžnikovej kazety, ktorá bola vytvorená pre potreby testovania 



tesnosti materiálu PTIS. V čase merania bola v jednej stene kazety vybudovaná PTIS. Zo 

získaného vertikálneho rozprestreného obrazu je zrejmé, že materiál PTIS vytvára odlišný 

obraz (červená až fialová plocha) ako nezainjektovaná časť steny (zelená plocha). Rovnako aj 

vo vertikálnom smere sa materiál PTIS v získanom výsledku výrazne líši od ostatného 

intaktného horninového prostredia. 
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Obr.4. Zobrazenie výsledku spracovania dát nameraných aplikáciou metódy MEPI. Jedná sa 
o meranie na obvode obdĺžnikovej testovacej kazety, ktorá slúžila na overenie tesnenia PTIS. 
 
 
5. Diskusia výsledkov a závery 

Na základe našich meraní môžeme konštatovať, že na kontrolu homogenity podzemných stien 

a ich tesnosti je vhodné použiť najmä kombináciu geofyzikálnych metód elektrickej 

rezistivitnej tomografie a spontánnej polarizácie s kombináciou odberu vzoriek 

preinjektovaných zemín a stanovením koeficienta filtrácie v triaxiálnej komore. Súbor 

takýchto metód sa osvedčil na kontrolu PTIS v skládke v Šali. Geofyzikálnymi meraniami sa 

identifikovali na dĺžke podzemnej steny 2 333 m dve miesta, ktoré sa dodatočne ešte raz 

preinjektovali. Menej preinjektované zeminy dosiahli koeficient filtrácie rádu 10-6 m.s-1, po 

dotesnení sa dosiahol koeficient filtrácie rádu 10-8 m.s-1 [7]. Na lokalite skládky v Šali sa pre 

zamedzenie priesakov cez PTIS navrhlo aj 8 čerpacích vrtov umiestnených vo vnútri 

pôdorysu skládky, za účelom udržiavať hladinu priesakovej vody na rovnakej resp. o niečo 

nižšej úrovni ako z jej vonkajšej strany [5]. Je vhodné, ak sa do podzemných stien 



v budúcnosti budú pridávať aj hmoty, ktoré nielen zvyšujú ich tesnosť, ale sú aj schopné 

zadržiavať alebo znižovať koncentrácie znečistenia [8]. 

Výsledky, ktoré sa meraním získali ukázali, že zisťované fyzikálne prejavy tesniacej steny sú 

dostatočne kontrastné a že je ich možné použiť na riešenie úlohy. 

Ako hlavná metóda bola aplikovaná odporová metóda, pomocou ktorej s použitím multikábla 

bolo možné získať pomerne hustú sieť údajov o vertikálnom rozložení merného elektrického 

odporu v telese tesniacej steny. Z výsledkov týchto meraní bolo možné rozdeliť hmotu steny do 

troch skupín podľa jej homogenity a celistvosti, neumožnila však priamu koreláciu s 

kvalitatívnymi parametrami a teda neumožňuje stanoviť jej filtračné vlastnosti. Na  základe týchto 

údajov sme na dodatočnú injektáž odporučili, z nášho pohľadu najkritickejšie miesta v stene. Podľa 

výsledkov meraní po reinjektáži sa homogenita steny a jej celistvosť zlepšili. 

Meranie metódou MEPI pomohlo spresniť charakteristiku injektáže na jednotlivých ihlách. 

Meranie metódou VES umožnilo získať podrobnejšie informácie o situácii v oblasti kontaktu 

steny s podložím.. Z výsledkov merania metódou SP možno usudzovať, že stena pôsobí celistvo a 

cez stenu podzemná voda neprúdi. 

Získané geofyzikálne výsledky tiež ukazujú, že podzemná tesniaca stena je vo vzťahu k 

okolitému horninovému prostrediu v dynamickom vzťahu a naznačujú potrebu opakovaného 

monitorovacieho merania na posúdenie ďalšieho vývoja procesov súvisiaceho s pohybom 

podzemnej vody, s hydrogeologickým režimov v skládke a jej okolí a so zabezpečením zabránenia 

možného úniku kontaminácie z priestoru skládky. 
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