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PROBLÉMY OVEROVANIA ÚČINNOSTI INJEKTÁŽE  
V PÓROVITOM PROSTREDÍ 

 
Abstract 

Grouting reduces permeability of soils and fractured rocks and also forms vertical and 

horizontal sealing elements for foundation excavations, dams, levees, landfills and other 

structures.  Permeability coefficients of the sealing elements create basic data for the design of 

dewatering systems.  Grouting also increases the strength and reduces compressibility of soils, 

which has a very important impact on solution of stability problems.  Verifying of grouting 

efficiency in porous medium requires specific procedures. 

 

1. Úvod 
 

 Injektovaním pórovitého prostredia treba obyčajne utesniť štrkovité alebo piesočnaté 

zeminy, prípadne spevniť hrubozrnné zeminy, ktoré boli v podloží stavieb degradované 

intenzívnymi hydrodynamickými účinkami. Požadovanú účinnosť je možné zabezpečiť 

vhodným zložením, množstvami injekčných zmesí a primeranými tlakmi v optimálne 

usporiadaných injekčných vrtoch. Zaujímavé poznatky sa na Slovensku získali v roku 2006 

pri sledovaní stavu štrkovitého prostredia a šírenia injekčnej suspenzie v ňom pomocou 

georadara. Účinnosť injektovania v tesnených stavebných jamách sa najspoľahlivejšie zistí 

čerpacími skúškami. Po injekčnom spevnení podložia je najdôležitejší ďalší vývoj sadania 

stavby. 

 Obvykle najslabším miestom pre priesaky vody z nádrží sú kontakty zemných 

konštrukcií s betónovými objektami, do ktorých sa sústreďuje prúdenie i hydrodynamické 

účinky. Takéto problémy majú slovenské priehrady v Bešeňovej a Tvrdošíne. Dotesnenie 

kontaktov klasickou injektážou sa javí ako najúčinnejšia metóda. 

 

2. Overovanie priepustnosti 
 

Priepustnosť hrubozrnných zemín je možné orientačne určiť rôznymi empirickými 

vzťahmi vychádzajúcimi zo zrnitostného zloženia, približne tiež z laboratórnych skúšok, 
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najpresnejšie však terénnymi skúškami, medzi ktorými majú najväčšiu dôveru čerpacie 

skúšky.  

V laboratórnych podmienkach je možné určovať na vzorkách aj priepustnosť 

zainjektovaných zemín. Malé vzorky, nehomogenné prírodné a zainjektované prostredie, 

môžu zapríčiniť veľké rozdiely medzi výsledkami z laboratórnych skúšok a skutočnosťou. 

Preto sú najspoľahlivejšie terénne čerpacie skúšky, ktoré sa pre veľké stavebné jamy doplňujú 

pozorovacími vrtmi umožňujúcimi sledovať vo vnútri jamy aj hladinový a rýchlostný režim 

(obr. 1 a.). Takéto skúšky však možno robiť až po zabudovaní tesniacich prvkov. 

 
Obr. 1 Účinnosť tesniacich prvkov stavebnej jamy: 

a. schéma jamy s podzemnými stenami, injektovaným dnom, čerpacími studňami (Č 1, Č 2) a 
pozorovacími objektami (P 1 až P 6);   
b. rozdelenie prietokov (q1 až q6) pre tesné steny a dno s čerpanými množstvami (Q1 a Q2);  
c. rozdelenie prietokov a lokalizácia netesností pre dno (medzi objektami P 1 a P 2, P 4 a Č 2) a  stenu 
(pri objekte P 6).  
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V hrubozrnných zeminách sa v súčasnosti vytvárajú vertikálne tesniace prvky ako 

podzemné steny zo suspenzií, betónu alebo železobetónu. Ich súčiniteľ filtrácie sa pohybuje 

okolo hodnoty ks ≅ 10-7 m/s.  

Klasickou injektážou vo vrtoch s manžetovými rúrkami sa pomocou obturátorov 

vytvárajú v štrkovitých zeminách horizontálne tesniace prvky s priepustnosťou kd  ≅ 10-6 m/s. 

V porovnaní s prírodným stavom sa po preinjektovaní ílocementovými suspenziami 

a chemickými roztokmi priepustnosť štrkovitých zemín zmenší približne na tisícinu. 

Nebezpečné sú však priepustnejšie, nezainjektované polohy, do ktorých sa koncentruje 

prúdenie podzemnej vody s odplavovaním piesočnatých častíc z pórov štrkovitých zemín. 

Dôsledkom je zväčšená stlačiteľnosť takýchto hydrodynamicky degradovaných polôh 

a následne zväčšenie sadania stavebných objektov. 

Celkové množstvo vody, ktoré sa čerpá v ustálenom stave po znížení hladiny pod dno 

stavebnej jamy dostaneme zo vzťahu 
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Skladá sa zo súčtu množstiev čerpaných z jednotlivých studní (Qi), je dané súčtom priesakov 

cez podzemné steny (Qs) a injektované dno (Qd); ďalšie symboly vo vzťahu (1) sú 

nasledovné: ks – súčiniteľ filtrácie stien, Ls – celková dĺžka stien v pôdoryse jamy, H – hĺbka 

vody na vonkajšej strane jamy po koniec podzemnej steny, h – hĺbka vody v jame so zníženou 

hladinou, ts – hrúbka steny, kd – súčiniteľ filtrácie injektovaného dna, Ad – celková plocha 

dna, td – hrúbka injektovaného dna. 

 Ak sa pomocou predpokladaných priemerných hodnôt ks, kd a ďalších reálnych údajov 

vypočítaná hodnota celkového čerpaného množstva Q podľa vzťahu (1) zhoduje 

s odmeraným množstvom Q = ΣQi, považuje sa obyčajne kvalita tesniacich prvkov za 

vyhovujúcu až vynikajúcu. Aj za takejto situácie však nemožno vylúčiť existenciu 

priepustnejších polôh s nepriaznivými stabilitnými dôsledkami a vo veľkých jamách je 

potrebné takéto nebezpečenstvo preskúmať. 

 

3. Lokalizácia priepustných polôh 
 

 Pomocou úrovní hladín v pozorovacích objektoch je možné určiť oblasti vplyvu 

jednotlivých čerpacích studní. Z každej sa čerpá určité množstvo vody Qi, ktoré je možné 

merať. V oblasti vplyvu každej studne sú vhodne zabudované pozorovacie objekty, rúrky 

s perforovanými časťami pod dnom stavebnej jamy; v každom z nich je možné okrem hladín 



merať aj filtračné rýchlosti prúdenia indikátorovými metódami zrieďovacou alebo sledovaním 

vertikálneho pohybu (podrobnejšie informácie o týchto metódach sú uvedené napríklad 

v knihe Turčeka a kol. (2005)). V mieste zabudovania každého pozorovacieho objektu preteká 

potom smerom k čerpacej studni množstvo vody 

 iifiifii hbvAvq ==          (2) 

(vfi je odmeraná hodnota filtračnej rýchlosti, Ai – prietočná plocha, bi – šírka oblasti vplyvu 

čerpacej studne, hi hĺbka vody v objekte). Pomocou  týchto prietokov a smerov prúdenia vody 

pod dnom jamy je možné graficky znázorniť ich rozdelenie.  

 Na obr. 1 b. je znázornené charakteristické rozdelenie prietokov pre relatívne tesné 

prvky. Závislosti medzi jednotlivými pozorovacími objektami je potrebné extrapolovať až po 

tesniace steny a čerpacie studne. Zo závislosti je možné priamo odčítať množstvo vody ktoré 

v danej oblasti priteká cez tesniace steny k príslušnej studni (Qsi – na obr. 1 b. naznačené 

čiarkovane) a cez injektované dno (Qdi – získa sa spočítaním prítokov z ľavej a z pravej 

strany). Prítoky vody z indikátorových meraní sa musia zhodovať s meraným čerpaným 

množstvom z príslušnej studne 

 idisi QQQ =+           (3) 

Máme teda na kontrolu k dispozícii dva nezávislé údaje. 

 Hodnoty Qsi a Qdi umožňujú vypočítať v príslušnej oblasti aj hodnoty súčiniteľov 

filtrácie pre tesniace steny 
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okrem známych symbolov sa plocha injektovaného dna Adi získa z oblasti vplyvu príslušnej 

čerpacej studne. 

 Na obr. 1 c. je znázornené rozdelenie prietokov pre netesné prvky. Prvým signálom sú 

zväčšené množstvá čerpanej vody z niektorých studní. Indikátorové merania prietokov 

v pozorovacíh objektoch a výpočty podľa vzťahu (2) s vhodnou extrapoláciou umožňujú 

rozdelenie prietokov graficky znázorniť, skontrolovať správnosť meraní a výpočtov podľa 

vzťahu (3). Interpretácia výsledkov sa zameria predovšetkým na lokalizáciu netesných polôh. 

Na obr. 1 c. je zretelné výrazné zväčšenie prítoku vody cez injektované dno medzi 

pozorovacími objektami P 1 a P 2, ktoré svedčí o väčšej priepustnosti injektovaného dna. 



Podobne sa väčší prítok vody cez injektované dno nachádza v okolí objektu P 4 a studne Č 2. 

Vysoký prietok cez objekt P 6 (q6) signalizuje existenciu netesnosti v podzemnej stene; jej 

presnejšiu lokalizáciu vo vertikálnom smere je možné získať z hĺbkovej závislosti filtračných 

rýchlostí v objekte P 6. 

 Podobné postupy lokalizácie zvýšených prítokov na základe analýzy prúdenia 

podzemnej vody vo vnútri stavebných jám je možné použiť aj v jamách, ktoré majú tesniace 

steny zaviazané do prírodného nepriepustného podkladu. V neogénnom podloží obvykle 

prevažujú ílovité zeminy, ale vyskytujú sa v nich aj piesočnaté polohy. Ak sú steny zaviazané 

do takéhoto piesočnatého neogénu, pod ich dolnými koncami pritekajú do jamy väčšie 

množstvá vody. Takýto problém sa nedávno vyskytol v stavebnej jame pre komplex Rozadol 

v Bratislave, kde vznikli neoprávnené pochybnosti o kvalite podzemných stien (Hulla, Girsch, 

Chropen 2005). 

 

4. Potreba dotesňovania 
 

 Zväčšené hodnoty súčiniteľov filtrácie v netesných polohách injektovaného dna 

a podzemných stien sa dajú získať pomocou vzťahov (4) a (5). V nehomogennom prostredí sú 

rozdiely v priepustnosti tesniacich prvkov zákonité. Ide len o to, aby sa v okolí 

priepustnejších polôh nevyskytovali nebezpečné filtračné poruchy. Vnútornou sufóziou sa 

môžu dostať v štrkovitých zeminách do pohybu piesočnaté častice vtedy, keď filtračné 

rýchlosti prekročia určité hodnoty kritických rýchlostí.  

 V meraných hĺbkových závislostiach filtračných rýchlostí je možné bez problémov 

sledovať a lokalizovať ich maximálne hodnoty (vf max). Kritické rýchlosti sledovali v minulosti 

mnohí autori a svoje výsledky formulovali vzťahmi, v ktorých sú najdôležitejšími veličinami 

súčinitele filtrácie štrkovitých zemín. Táto problematika je podrobnejšie analyzovaná 

v príspevku Hullu a Cábela (1997). Po doplnení a prehodnotení údajov som pre kritickú 

rýchlosť odvodil nasledovnú rovnicu: 

 798,0626,0 kvkrit =          (6) 

(hodnota k má rozmer (m/s), rovnaký rozmer má aj vkrit). Jedná sa o súvislú čiaru na obr. 2; pri 

hodnotách filtračných rýchlostí, ktoré sa nachádzajú pod touto čiarou sa piesočnaté častice 

nemôžu pohybovať. 

Na základe údajov z krivky zrnitosti štrkovitej zemny sa na určovanie hodnôt 

súčiniteľa filtrácie môže použiť Carman-Kozenyho postup, alebo veľmi jednoduchý Beyer – 

Schweigerov empirický vzťah vo forme 
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Tento vzťah platí najpresnejšie pre podzemnú vodu s teplotou 10°C, charakteristické priemery 

častíc sa dosadzujú v (m). Pri vytváraní vrtov pre čerpacie studne a pre pozorovacie objekty je 

vhodné odoberať porušené vzorky štrkovitých zemín z polôh pod dnom stavebnej jamy, 

vhodne ich uskladňovať a pre kritické polohy z nich stanoviť krivky zrnitosti.   
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Obr. 2 Kritické rýchlosti pre vnútornú sufóziu v štrkovitých zeminách. 

 

Ak nie sú k dispozícii krivky zrnitosti štrkovitých zemín, môžeme použiť dolnú 

hranicu vkrit = 0,0007 m/s, ktorá platí presne pre hodnotu k  = 0,0002 m/s. Bezpečná oblasť je 

na obr. 2 zvýraznená šedou farbou. 

 Nebezpečné polohy získame teda v miestach, kde  

 kritf vv ≥max            (8) 

Polohy v ktorých sú prekročené kritické rýchlosti je potrebné starostlivo analyzovať 

z hľadiska ich vplyvu na stabilitu stavebnej konštrukcie, ktorá má byť vybudovaná v tesnenej 

stavebnej jame. V prípade potreby je dobre nebezpečné polohy doinjektovať ešte pred začatím 

hĺbenia veľkej stavebnej jamy.  

 Vzájomné vzdialenosti medzi injekčnými vrtmi v štrkovitých zeminách v štvorcovej 

uzlovej sieti by nemali byť väčšie ako 7 m. Takto sa dosiahli dobré výsledky pri vytváraní 



tesniaceho injektovaného dna stavebnej jamy pre vodnú elektráreň a pre plavebné komory 

v Gabčíkove.  

Pri kontrole sanačných injekčných prác v štrkovitom podloží jednej z plavebných 

komôr bolo v roku 2006 potvrdené pomocou georadara šírenie vápencovou múčkou 

zahustenej ílocementovej suspenzie do vzdialenosti 7,5 m. V degradovanom podloží sa takáto 

suspenzia privilegovanými cestami dostávala až do vzdialenosti okolo 50 m. Vyplnenie 

uvoľnených priestorov je potrebné pre zastavenie sadania stavebných konštrukcií a jeho 

účinnosť sa kontroluje geodetickými metódami. 

 

5. Dotesňovanie kontaktov zemných a betónových konštrukcií 
 

V telese priehrady vyrovnávacej nádrže pod priehradou Liptovská Mara je 

v Bešeňovej osadená vodná elektráreň. Po korune priehrady vedie železničná trať 

s intenzívnou dopravou na hlavnom ťahu medzi Žilinou a Košicami. Zemná priehrada má 

stabilizačné časti zo štrkovitých zemín a šikmé návodné hlinité tesnenie, ktoré je podzemnou 

stenou zaviazané do paleogénneho podkladu. Po čase začali cez trhliny v stenách elektrárne 

vnikať do vnútorných priestorov menšie množstvá vody.  

Prvú sanáciu vo vnútorných priestoroch vykonali pomocou náteru Xypex, ktorý mal 

utesniť povrch betónových stien. Na väčších častiach povrchu sa však tento náter začal 

odlupovať a jeho tesniaca účinnosť sa nedosiahla. 

Jedným z alternatívnych návrhov sa mala okolo stien vytvoriť stena tryskovou 

injektážou. Stĺpy z tryskovej injektáže však majú pomerne ostro ohraničený povrch ktorý sa 

dosiahne po zatvrdnutí stekutenej injekčnej zmesi so štrkovitou zeminou. 

Autor príspevku podporil realizáciu klasicky injektovaného okolia stien elektrárne. Na 

utesnenie prítokov stačila ílocementová zálievka vrtov okolo manžetových rúrok. Táto 

suspenzia len vplyvom vlastnej tiaže vnikla do degradovaných polôh a spoľahlivo ich 

utesnila, takže tlaková injektáž vôbec nebola potrebná. 

 Podobný problém sa v súčasnosti vyskytuje aj v Tvrdošíne, kde je umiestnená 

vyrovnávacia nádrž pre vodné dielo Orava. Priehrada v Tvrdošíne je nasypaná zo štrkovitých 

zemín, tesnenie priehrady a jej priepustného podložia je vytvorené z PVC fólie, ktorá siaha až 

pod povrch paleogénneho podkladu.  

Dlhodobo sa sleduje vývoj hladinového, rýchlostného, priesakového režimu i vývoj 

sadania. Prúdenie priesakovej vody sa koncentruje v telese priehrady a v jej štrkovitom 

podloží do okolia betónových stien funkčného bloku tvoreného dvomi haťovými poľami 



a vodnou elektrárňou. Rýchlostný režim je závislý na polohách hladín v nádrži; pri najvyšších 

hladinách sa maximálne hodnoty filtračných rýchlostí dostávajú do filtračne nestabilnej 

oblasti. Negatívny vývoj je možné zastaviť preinjektovaním štrkovitých zemín v okolí fólie 

a betónových stien funkčného objektu. 

  

6. Závery 
 

Pri vytváraní injektovaných tesniacich prvkov v pórovitom prostredí nemožno vylúčiť 

existenciu priepustnejších polôh. Vo veľkých stavebných jamách sa nemožno uspokojiť 

s priemernými hodnotami čerpaných množstiev, ktoré zodpovedajú projektovaným 

priepustnostiam tesniacich prvkov. Treba analyzovať aj hladinové, rýchlostné a čerpacie 

režimy vo vnútri utesneného priestoru, ktoré umožňujú lokalizovať priepustnejšie polohy. 

Prúdenie vody v ich blízkosti nesmie byť príčinou vnútornej sufózie, pri ktorej sa z pórov 

štrkovitých zemín vyplavujú piesočnaté častice. Tým by sa nebezpečne zväčšila stlačiteľnosť 

podložia a sadanie stavieb.  

Nebezpečné polohy, v ktorých sú filtračné rýchlosti väčšie ako ich kritické hodnoty, 

treba doinjektovať ešte pred hĺbením stavebnej jamy. Podobný postup je možné použiť aj pri 

sanácií sústredených priesakov cez priehrady, ktoré sú koncentrované na kontaktoch zemných 

a betónových konštrukcií. 
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