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Abstrakt 

Těsnění písků nebo štěrkopísků chemickými injekcemi je známo a používáno 

již dlouhou dobu. Chemické injektáže bývají ovšem finančně nákladné, a také použití 

cementu někdy nevede k žádoucím účinkům, proto je na snaze hledat nové hmoty a 

metodiky uspořádání injekčních prací. Pro dosažení úspory chemických produktů se 

do směsí přidává jíl a cement. Jílocementové injekční směsi se používají nejen za 

účelem toho, že jsou kvalitnější, ale i díky tomu, že takto navržené směsi mají lepší 

tendenci vnikat do nesoudržných náplavů, které je potřeba dotěsnit chemickou 

injekcí. Pro další možné snížení ekonomického hlediska směsi je nahrazení 

klasických jílů. Jako vhodná alternativa klasických jílů je do určité míry využití 

druhotných surovin. Především se jedná o elektrárenský popílek. V rámci práce se 

zabývám vhodnosti použití těchto materiálů a zkoumáním jejich vlastností ve směsi. 

Bylo zjištěno, že při použití elektrárenských popílků docházelo ke zlepšení 

konzistence čerstvé směsi, snížení množství vodního součinitele a snížení smrštění 

směsi. Na druhé straně při použití popílků dochází ke zvyšování dekantace, 

propustnosti atd. V další etapě práce byl zjišťován vliv množství cementu, vápna a 

ztekucovadel  ve směsi. Cílem práce je navrhnout optimální injektáží směs pro 

dodatečné těsnění sypaných hrází. 
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Diplomová práce, dodatečné těsnění sypaných hrází, injektáž, injekční směs, jíl, 

jílové suspenze, vápno, cement, popílek, mez tekutosti, konzistence, vodní sklo, 

smrštění, pevnost,… 

Abstract 

Seal of sand or gravel by chemical injection is known and used for a long time. 

Chemical grouting are however expensive and sometimes the use of cement does 

not lead to desire effects. So it is trying to find new materials and methodologies 

injection arrangement works. To achieve savings of chemical products are added to 

a mixture clay and cement. Clay-cement grouting mix are used not only in order that 

they are better quality, but also because in this way proposed mixtures have a 

tendency to penetrate better into incoherent sediments that need additional sealant 

of chemical injection. For further possible reductions of economic terms the mixture is 

trying to replace the classic clay. As a suitable substitute for classic clay is to a 

certain extent the use of secondary raw materials. Above all it is fly ash. As a part of 

my thesis I deal with the appropriateness use of these materials and examining their 

properties in the mixture. It was found that by using fly ash were improving 

consistency of the fresh mixture, reducing the amount of water-cement ratio and 

reduce shrinkage of the mixture. On the other hand, by using fly ash has been 

increasing decantation, permeability atc. In the next stage of my work was examined 



 

the influence of the quality of cement, lime and liquefaction in the mixture. The aim of 

thesis is to propose the optimal injection mixture for additional sealing earth dams.  

Keywords  

Diploma thesis, additional sealing earth dams, injection, grout, clay, clay 

suspensions, lime, cement, ash, yield fluidity, consistency, water-glass, contraction, 

strength,... 
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1 CÍL PRÁCE 

Technologie provádění injektáží sypaných hrází jílovo-cementovou směsí je 

jedním z výhodných způsobů, jak zvýšit nepropustnost tělesa hráze při minimalizaci 

nákladů a strojního vybavení. Jednou z možností, jak tuto technologii dále 

optimalizovat je náhrada části plniva popílkem, zvolit vhodnou kombinaci pojiv a 

případně použít ztekucovadla nebo plastifikátory pro zlepšení zpracovatelnosti 

směsi a kvalitnější proinjektování nesourodé zeminy. Cílem práce je navrhnout 

optimální injekční směs pro dodatečné těsnění sypaných hrází. Takováto směs by 

měla vyhovovat základním požadavkům, kterými je především mez tekutosti, 

vhodná konzistence, dekantace a maximální nepropustnost. Pouze takto navržená 

injektážní směs bude vhodná pro použití na sanace sypaných hrází.  
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2 ÚVOD  

Sypané hráze dle [2] patří mezi nejjednodušší typ vodních děl. Z hlediska 

četnosti se v ČR vyskytují v největším měřítku. Ve většině případů se jedná právě o 

hráze malých vodních děl, jako jsou rybníky, meliorační nádrže apod. Výstavba 

sypaných hrází sahá nejčastěji do 60. až 90. let 20. století, proto u nich často 

dochází k průsakům a ztrátám stability. Nejvíce jsme si toho mohli všimnout v letech 

1997 a 2002 kdy proběhly katastrofické povodně. Je proto nanejvýš žádoucí věnovat 

se jejich sanacím. Vzhledem k tomu, že se velmi často jedná o poměrně malá vodní 

díla a jejich četnost je vysoká, byla vybrána jako optimální technologie sanace 

klasickou injektáží. Technologie byla vybrána na základě optimalizačního výpočtu 

v rámci bakalářské práce, na kterou tímto navazuji. U porušených hrází dochází 

k prosakování, což může mít katastrofické následky, které se můžou projevit během 

týdnů či měsíců. Proto je nanejvýš nutné pečlivé sledování a případné  

zabezpečení hráze.  

Z hlediska výběru technologie provádění sanace sypaných hrází je účelné volit 

takovou technologii, která nebude svým technickým prováděním sanace 

způsobovat další poškození hráze.   

Řešení práce navazuje na již zhotovené poznatky o navržené technologii 

provádění a výběr materiálů, jež byly předmětem bakalářské práce. Z hlediska 

výběru vhodného materiálového složení je kladen důraz na využití vedlejších 

energetických produktů, které budou sloužit jako částečná náhrada jílu. Při výběru 

vhodných surovin je pro vyplnění vzniklých nespojitostí (kaveren, prasklin atd.) 

v hrázích důležitá jemnost těchto materiálů hlavně z hlediska vnikání a zaplnění 

směsi do nejmenších dutin.  

Po samotném výběru vhodných surovin je důležitý návrh směsí, na kterých je 

potřeba provést zkoušky, které budou odpovídat požadavkům na injekční směs. 

Přezkoumáním jednotlivých zkoušek bude proveden výběr optimálního složení 

injekční směsi pro sanace sypaných hrází. Na závěr bude navržen technický list, ve 

kterém budou uvedeny podmínky vhodnosti použití navržené injekční směsi.  

Diplomová práce byla zároveň součástí projektu MPO FR – TI4/335 Nové 

progresivní technologie sanace sypaných hrází.   
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3 ZPŮSOBY INJEKTOVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH HORNIN 

Dle [1] je z technologicky a ekonomicky nejvhodnějších způsobů provádění 

oprav hrází využití právě technologií injektáží. Využití právě této metody je velice 

rozšířené. Je to z hlediska jednoduchosti a také účinnosti této technologie. Používá 

se například při provádění těsnících stěn, mikropilot, horninových kotev apod.  

Tím jsou zlepšovány vlastnosti základových půd. Především se jedná  

o snížení průsaků.  

3.1 KLASICKÁ INJEKTÁŽ 

Jak už bylo naznačeno, technologie injektáže zlepšuje vlastnosti základových 

půd. V uvedené literatuře Zakládání staveb [4] je průběh injektáže takový, že je 

injekční směs vháněna pod tlakem do hráze. Tímto provedením vyplňuje vzniklé 

nespojitosti násypu, jež jsou příčinou průsaků. Mezi vzniklé nespojitosti jsou 

zařazovány např. vrstevní spáry, trhliny, pukliny a jiné diskontinuity. Zaplněním 

tohoto prázdného prostoru u proinjektované horniny se tak zlepšují její fyzikálně-

mechanické parametry. Patří mezi ně především pevnost v tlaku, modul deformace, 

ale hlavně se snižuje její propustnost. Při injektáží nesoudržných hornin směs 

vyplňuje póry mezi zrny horniny, což vede k vytvoření umělého horninového 

geokompozitu. Provádí se to právě z toho důvodu, že takto proinjektovaná 

nesoudržná hornina má sníženou propustnost a lepší mechanické vlastnosti [1]. 

Verfel, J. ve své literatuře uvádí [3], že provádění injektáže začíná vždy 

vyhloubením vrtu, jak můžeme vidět na (Obr. 1). V soudržných a skalních horninách 

pak tento vrt může sloužit pro osazení dvojitého nebo jednoduchého obturátoru, 

kterým se vymezuje injektovaná etáž. Toho nemůže být využito u nesoudržných 

hornin. Zde se do vrtu vyplněného zálivkou osazuje manžetová trubka. Ta je 

v injektovaném úseku opatřena perforací a překryta gumovými manžetami.  

Tím může plnit funkci zpětného ventilu.  

Použitými injekčními směsmi můžou být jak samotné jílové zálivky,  

tak stabilizované cementové směsi. Jsou navrhovány z toho důvodu, že slouží 

především pro dosažení vyšších pevností. Čehož je využíváno hlavně ve skalních 

masivech. Pro těsnící účely se používají jílocementové směsi. U hornin s malými 

póry jsou pak využívány směsi na bázi roztoků. 

Pro snížení či zamezení propustnosti zásadně platí, že by největší zrno 

injekční směsi mělo být alespoň 3x menší, než jsou póry injektovaného prostředí.  

Je to z důvodu snadného proniknutí zrn do vzniklých nespojitostí, dutin, kaveren atd. 

Větší zrna brání průniku a při nahromadění takovýchto zrn může dojít až k vytvoření 

bariéry, která není schopna propouštět směs tam, kde je to nezbytně nutné. Takto 

provedená injektáž by pak nevedla k žádoucím efektům po její aplikaci v hrázi [1]. 



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

13 
 

 

Obr. 1: Charakteristický řez klasickou injektáží [4] 

Legenda:     

1a přívod injekční směsi 1d spojník 1g zálivka 

1b ovládání obturátoru 1e vytvrzená injekční směs 1h gumová manžeta 

1c perforovaná injekční trubka 1f dvojitý obturátor 1i etáž 

Jak již bylo naznačeno výše použití injektáže má ve stavební praxi široké pole 

využití. Především se jedná o injektáž podloží přehrad a jiných vodních děl,  

kde dochází k vytvoření nepropustné clony, jež má za následek bránění průsaku 

vody. Dle [4] je pro správný hospodárný návrh i provedení injekčních prací nutná 

dokonalá znalost charakteru injektovaného prostředí. Dále pak vlastnosti injekční 

směsi a také průběžná okamžitá reakce na interakci horniny, aplikované směsi a 

použitého tlaku. Po výše zmíněných parametrech se jeví klasická injektáž jako 

nejvhodnější pro provádění sanace sypaných hrází [1]. 

V principu se dle [3] dá způsob injektování nesoudržných zemin rozdělit takto: 

- vzestupný způsob, 

- sestupný způsob, 

- způsob pomocí manžetových trubek. 

Dle [3] pomocí zavedení právě manžetových trubek (Solétanhce) se injekční směs 

dá do náplavů, pomocí čerpadel, dobře čerpat a zároveň je injektáž prováděna 

v krátkých úsecích. Tím je dosaženo spolehlivého proinjektování. Proto bude dále 

popsaná jen technologie prováděna pomocí manžetových trubek.  
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3.1.1 Injektování pomocí manžetových trubek 

Verfel, J. a Tkaný, Z. uvádí dle [3] a [9], že se jedná o metodu, která se využívá 

při injektování nesoudržných zemin. Svým technologickým postupem provádění 

umožňuje dostatečné zainjektování náplavů. První použití a celý vývin metody byl 

patentován firmou Solétanche na začátku padesátých let. V té době byla firma 

postavena před náročné úkoly splňující vytvoření dostatečných těsnících clon u 

velkých vodních děl, kterými jsou např. přehrada Serre-Poncon, hydrocentrála 

Fessenheim atd.. 

Injektáž štěrkopísků se provádí podle [3] následujícím způsobem. Nejprve se 

musí vyhloubit vrt, který sahá až do konečné hloubky hráze. Následuje jeho 

vyčištění. Poté se může vyhloubený vrt vyplnit zálivkou, tak, že se do vrtu osadí 

manžetové trubky a za současného vytahování výpažnic se dolévá zálivka.  

Po určitém zatvrdnutí zálivky (cca 3 dny) se vypláchne vnitřek manžetové trubky. 

Pokud je zálivka zatvrdnuta může být zapuštěn do manžetové trubky dvojitý 

obturátor (např. na nejspodnější etáž) a začne se injektovat. Uvedený postup je 

znázorněn na Obr. 2.  

 

Obr. 2: Vyhloubení vrtu manžetovými trubkami [3]  

Injektáž pomocí manžetových trubek a zálivky, jak je uvedeno v [3] a [9], 

zabraňuje pronikání injekční směsi podél vrtu. Nedochází tak k pronikání směsi nad 

injektovanou etáž nebo pod ní. Důležité je to, aby se směs šířila do stran. Výhodou 

této metody je také to, že je možno se vrátit na již zainjektovaný úsek, a to tolikrát, 

kolikrát je potřeba. Výhodou je také to, že do jedné etáže je možno čerpat různé 

druhy směsí. Může se jednat od jílocementových až po chemické směsi.  

Tato metoda patří mezi velice hospodárné.  
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3.2 CHARAKTERISTIKA INJEKČNÍ SMĚSI 

Má-li těsnění sypaných hrází dobře plnit svoji funkci, musí být dle [10] 

přizpůsobena injekční směs zvolenému typu hráze a vyhovovat mnohým místním 

podmínkám. Například se může jednat o stlačitelnost podloží, mocnost propustných 

pokryvných vrstev, tloušťce suťových vrstev, strmosti svahů atd. Vždy je nutné 

navrhnout těsnící směs tak, aby byla vhodná pro dané přírodní podmínky. To může 

být docíleno např. volbou staviva, úpravami technologických postupů a dále volbou 

poloh těsnící konstrukce v hrázi. Těsnění hráze se navrhuje dle [10] na návodním 

svahu, v tomto případě se jedná o těsnění povrchového pláště, nebo uvnitř hráze, 

jako svislé či šikmé zóny.   

Verfel, J. ve své knize uvádí [9], že je již dlouhou dobu známo těsnění písků 

nebo štěrkopísků právě pomocí chemických injekcí. Z důvodu zvýšených nákladů, při 

injektáži touto metodou, a díky tomu, že použití cementu mnohdy nevede k žádoucím 

výsledkům, je na snaze hledat nejen nové hmoty, ale i nové metodiky uspořádání 

injekčních prací. Pro dosažení úspory chemických produktů se do směsi přidává 

cement a jíl. Jílocementové směsi byly z historického hlediska nejen kvalitnější,  

ale také měly tendenci dobře vnikat do nesoudržných náplavů. U takto navržených 

směsí pak nebyla potřeba chemického dotěsnění. Níže jsou popsány možné směsi 

vhodné pro injektování. 

Existuje řada typů směsí, jež je vhodná pro utěsnění náplavů. Jedná se o 

jílocementové suspenze až po chemické směsi ze syntetických pryskyřic. Vhodnou 

pomůckou pro volbu injekční směsi může být následující tabulka (Tab. 1).  

Jednotlivé směsi jsou v ní seřazeny podle reologické klasifikace a oblasti použití.  

Při výběru směsí se vždy vychází z jejich křivek zrnitosti a dále z injektovaného 

prostředí, měrného povrchu zrn, procenta pórovitosti atd.  

Tab. 1 Parametry injekčních směsí [10]  
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1) mez dána vývojem viskozity; 2) mez odpovídající normálním podmínkám pro 

homogenní vyplnění. 

Podle reologického chování, které určuje použitelnost směsi, dělíme injekční 

směsi na nestabilní suspenze, stabilní suspenze, koloidní roztoky, čisté roztoky a 

plynné emulze (rozpínavé směsi s velkým zvětšením objemu). Používání 

nestabilních suspenzí se projevuje hlavně u skalních hornin. Po utěsnění 

predisponovaného území dochází k tomu, že voda, která se nachází v přebytku,  

je průběžně odfiltrována. Toho ovšem nemůže být využito u nesoudržných zemin. 

Zde je důležitý správný návrh směsi a její načerpání. Ve formě, v jaké je vyrobena, 

musí v zaplněném prostoru zatuhnout. Z toho můžeme usuzovat, že při injektáži 

nesmí dojít k sedimentaci jednotlivých pevných fází. Dle [8] se jedná především o 

jílocementové a jílovápenné směsi, které při správném návrhu nesedimentují,  

jsou dostatečně tekuté a po načerpání mají dostatečnou odolnost proti vyplavení. 

Dosažení všech těchto podmínek není v praxi ovšem mnohdy tak jednoduché. 

Při injektování dochází k tomu, že se spotřebovává velké množství směsi. 

Proto, pokud je účelem dobře a ekonomicky splnit záměr, je potřeba správně 

navrhnout a zvolit druh směsi.  

Utěsnění či zpevnění štěrku je prováděno pomocí různých směsí – od 

jílocementových až po chemické z umělých pryskyřic. Na Obr. 3 jsou přibližně 

uvedeny hranice použitelnosti injekčních směsí.   

 

 

Obr. 3: Grafické znázornění aplikovatelnosti injektáží [8] 

Při zhodnocení hlavních parametrů injekčních směsí patří mezi důležitý 

parametr dekantace neboli odstoj vody. Pro použití injektáže jsou vhodné pouze 

stabilní suspenze, jelikož u nich nedochází k dekantaci. Mezi takovéto stabilní 

suspenze patří podle [8]: 

 jílocementové směsi z jílu nebo bentonitu, 
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 suspenze z jílu nebo bentonitu stabilizované chemicky (pouze pro 
utěsňování), 

 cementové suspenze z velmi jemného cementu. 

3.2.1 Jílová suspenze 

Jílová suspenze je směs vyrobená z jílu a vody. Případně v ní mohou být 

obsaženy vhodné chemikálie, které umožňují koagulování směsi po určité době. 

Představuje upravovaný bentonit s deflokuačními a zpevňujícími přísadami. 

Reologické chování této suspenze se přibližuje ke koloidním roztokům. Je to hlavně 

z toho důvodu, že tuhost bentonitu může být velmi malá a zároveň pomalu se 

vyvíjející. Při návrhu směsi se na bentonit kladou velké nároky. Především se jedná o 

zrnitost. Je požadování, aby byla zrna menší než 20 μm a aby byl bentonit koloidní. 

Od směsi je totiž očekáváno její proniknutí do písků. Použité množství bentonitu a 

jeho druh má tak vliv na složení jílové suspenze. Tyto parametry se stanovují 

v laboratoři [5]. 

Po načerpání směsi do pórů zeminy směs nevykazuje prakticky žádnou 

pevnost. Je ovšem schopna odolávat dosti velkým tlakům vody. Směs se využívá 

tam, kde by se těžko dostávala jílocementová směs. Důležité u této směsi je to,  

aby jednotlivé částice jílu byly řádně ve vodě rozptýleny [5]. 

Jednoduché míchání vody a jílu nestačí. Při slabší koncentraci jílovité složky 

nelze vytvořit stabilní suspenzi. Vhodné je proto, jak uvádí Cambefort, H. [6], připravit 

jílovou suspenzi pomocí ultrazvuku či dezintegračních zařízení. Směsi míchané 

pomocí ultrazvukových zařízení vykazují menší dekantaci vody. Průmyslově ovšem 

není možno ultrazvukové zařízení používat, jelikož by jejich provoz byl velice drahý, 

nehledě k nutnosti pečlivé obsluhy.  

Proto je na snaze využívat dezintegračních zařízení. Příprava jílové suspenze 

tak vzniká aktivací mechanickou cestou bez chemických přísad. Podle [3] lze říci, že 

mechanická aktivace v dezintegrátoru se vyrovná aktivaci ultrazvukem.  

3.2.2 Jílocementová směs  

Mezi jednu z nejpoužívanějších směsí patří jílocementová směs. Ta je 

využívána při injektování skalních hornin a také nesoudržných zemin. Z hojností se 

využívá též jako výplň těsnících podzemních stěn. U jílocementových směsí je 

základní složkou jíl, který bývá především na bázi bentonitu tzv. bentonitický jíl,  

který obsahuje Ca či Na montmorillonit případně jíl typu illit. Pokud bychom chtěli 

v přírodě najít pouze čisté typy jílů, bylo by to složité, protože ve většině případů se 

jedná spíše o jejich smíšeniny [5]. 

Při použití jílocementové směsi je důležité si uvědomit její funkci. Pokud má 

sloužit pro zpevnění nesoudržné zeminy, nekladou se na kvalitu jílu tak velké nároky. 

Je to hlavně v tom případě, kdy má směs sloužit jako těsnící složka nesoudržné 

zeminy. Jílová směsi mají minimální pevnosti. V případě, že se póry v náplavech 
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nacházejí větší, je bezpečnější volit směsi jílocementové. Voda, která by na směs 

působila svým tlakem, by ji mohla vytlačit do vzdálenějších pórů, což by způsobilo 

přerušení funkce těsnící clony. Proto tyto směsi musí mít určitou pevnost [5]. 

Pokud se k jílu přidá cement, získá se požadovaná pevnost, ovšem ztrácí se 

pronikací schopnost. Je to způsobeno hrubozrnnějšími částicemi cementu.  

Dalším problémem jílocementových směsi je i to, že směs, která vniká do náplavů 

má tendenci lépe přilnout na valouny nebo zrnka písku a tím se vytváří již na začátku 

cesty injekční směsi „filtr“, jež brání pronikání směsi. I v případě, že je směs dobře 

připravena, neměla by dle [6] obsahovat ve směsi větší množství cementu než 15 až 

20 % k objemu hmotnosti jílu.  

3.2.3 Cementové suspenze 

Při použití cementových suspenzí se kladou největší nároky na jejich velmi 

jemnou zrnitost. Důležitý je také obsah přídavných komponent, které mají za 

následek oddálení vzniku ettringitu. Pokud jsou splněny podmínky velmi jemné 

zrnitosti je možno touto směsí utěsnit a zpevnit i jemnozrnné písky [5]. 

3.2.4 Koloidní roztoky 

Koloidní roztoky jsou vyrobeny ze základní suroviny, kterou je vodní sklo. 

Jejich tuhnutí je založeno na principu „gelovatění“ po přidání reaktivu.  

Tímto chemickým procesem vznikne gel kyseliny křemičité. Vodním sklem rozumíme 

rozpustný alkalický křemičitan sodný Na2SiO3 nebo draselný K2SiO3 [5]. 

3.2.5 Organické pryskyřice 

Při injektování mohou být použity také organické pryskyřice. Proces 

vytvrzovaní probíhá v určitém čase. Časovým průběhem vytvrzování se vytváří více 

či méně pevná hmota. Důležitým parametrem určujícím použitelnost injekční směsi je 

viskozita, která nesmí být příliš vysoká. Dále je důležité to, aby směs při styku 

s vodou nebo s injektovaným prostředím měla dostatečnou tendenci polymerovat. 

Mezi organické pryskyřice, které se používají pro injektáž, patří např. pryskyřice 

ředitelné vodou (na bázi akrylamidu, fenolu a aminoplastů) a pryskyřice neředitelné 

vodou (epoxidové, polyesterové, akrylátové a polyuretanové pryskyřice) [5]. 

Keller ve svých podkladech uvádí [8], že se u velmi širokých trhlin či dutin,  

kde dochází k velmi silnému proudění vody, jež by mělo za následek vyplavení 

směsi, používají organické emulze na bázi polyuretanů. Mají tendenci polymerovat i 

v přítomnosti pohybující se vody. Účinek zvětšení objemu může být až 

padesátinásobný. 
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3.3 INJEKČNÍ PRÁCE 

Injekční směsí je možné vyplnit pouze propustnější horizonty při těsnění 

štěrkopískových náplavů. Takto vzniklé náplavy tvoří nehomogenní vyplnění a póry, 

jež je potřeba zainjektovat, aby nedocházelo ke vzniku průsaků. Proces injektáže 

spočívá ve vytvoření dostatečně široké clony. To je dosaženo provedením víceřadé 

injekční clony (viz níže). Počet řad je dán velikostí přípustného spádu ve cloně.  

Ten se určuje podle propustnosti injekčního prostředí. Proto se někdy volí i víceřadé 

clony (až desetiřadé). Při injektování se postupuje tak, že se nejprve zainjektují krajní 

řady a následně vnitřní. Provádí se tak z toho důvodu, aby při injektování vnitřních 

řad nedocházelo k unikání injekční směsi z prostoru clony. Tímto způsobem je 

následně dosaženo utěsnění náplavů. Injekční směs se tak volí podle propustnosti 

prostředí, které je potřeba zainjektovat. Většinou se vychází z křivek zrnitosti, 

získaných rozborem materiálů vytěžených při hloubení hydrovrtů. I při pečlivé 

přípravě ovšem získáme pouze orientační hodnoty. Hlavní práce nastává při vlastní 

injektáži, kdy je potřeba reagovat na hodnotu spotřeby směsi. Dále pak je potřeba 

reagovat na množství čerpání za určitou jednotku času, výšku tlaku a na základě 

naměřených hodnot upravovat průběh prací. To se děje především volbou směsi, 

jejím množstvím, viskozitou atd [3]. 

Při plošné injektáži stačí pouze utěsnit nejpropustnější horizonty. Především 

v tom případě byla-li sedimentace náplavů pravidelná. Opatření proti pronikání vody 

vychází z toho, jakým způsobem voda ve vertikálním směru proudí.  

Při výpočtu množství injektážní směsi se dle [3] vychází z: 

 pórovitosti náplavů, 

 odhadu, kolik procent pórů je možno vyplnit pro dobré utěsnění, 

 vzdálenosti šíření směsi (podle vzdálenosti vrtů), 

 změny objemu injekční směsi. 

Na základě uvedených hodnot je možné stanovit množství směsi, jež bude 

potřeba načerpat do jedné etáže. Výška injekčního tlaku závisí na rozměrech pórů 

náplavů, na druhu injekční směsi, na jejím množství, viskozitě a rychlosti jejího 

čerpání do injektovaného prostředí. Množství čerpané směsi by dle [3] nemělo 

překročit 6 až 7 l/min. Většinou se injektuje tlakem 10 až 30 at. Pokud by však došlo 

k překročení tlaku, mohla by nastat deformace nadloží. Je to dáno charakterem 

jednotlivých poloh náplavů. V méně propustných polohách je toto nebezpečí větší.  

 U štěrkopískových náplavu, se nejprve injektují místa nejpropustnější. Je to 

z důvodu toho, aby byla směs při injektování méně propustných úseků schopna 

nejdříve pronikat do nejpropustnějších míst. Z těchto důvodů se také volí typ směsi, 

kterou se bude injektovat. Pro vyplnění propustnějších míst se volí levnější směsi a 

na doinjektování se volí směsi dražší [3].  
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Na injekční clony jsou kladeny různé požadavky. U svislých clon jsou tyto 

požadavky větší než u plošných. Zvláště u těch clon, kde se žádá větší těsnost a volí 

se tak směsi odolné vůči vyplavení. Vzdálenost vrtů je pak dána propustnosti 

náplavů. Dle [3] se pohybuje okolo 3 m. Tato hodnota ovšem nemusí být 

směrodatná, v každém případě záleží vždy na typu hráze, jejím materiálovým složení 

a její propustností. Například při koeficientu propustnosti 10-2 až 10-3 cm/s bude 

vzdálenost vrtů menší.  

3.4 INJEKČNÍ CLONY 

Injekční clony jsou navrhovány jako těsnící clony, jejichž funkcí je přetnutí 

propustné horniny v podloží zemní hráze. Případně se může jednat o protnutí 

propustného skalního podloží hráze. Injekční clonou se zabrání prosakování 

podzemní vody z nádrže. Z hlediska materiálového můžou být injekční clony 

navrhovány z různých druhů injekčních směsí (viz výše), jež se volí podle druhu 

horniny, do které se provádí injektáž.  

3.4.1 Jednořadá injekční clona 

Provádí se z vrtů v jedné řadě a to pouze při povrchu. V základové spáře je 

clona rozšířena připojovací injektáží. Pro tu se hloubí vrty před hlavní řadou a 

zároveň za ní. V různých případech mohou být vrty voleny jako šikmé či rovné. 

Hloubka vrtů, jež mají sloužit jako připojovací injektáž, se řídí výškou hráze. Dále pak 

může být ovlivněna charakterem a rozpukáním horniny. Účelem jednořadé injekční 

clony je zabránění roztečení injekční směsi v nejpropustnějších povrchových 

úsecích, kdy by mohlo dojít k roztečení těsnící směsi zbytečně daleko, čímž by se 

rozšířila injekční clona pod základovou spáru. Tím by došlo ke zbytečné ztrátě  

směsi [10].     

Provádění vrtů může být rozděleno z hlediska podélného směru na jednotlivá 

pořadí. Vzdálenost vrtů prvního pořadí se volí dle typu a poškození hráze. Vhodnost 

provádění je sestupným způsobem. Vrty druhého pořadí půlí vzdálenost vrtů prvního 

řádu. Jílová směs je dávkována v takovém množství, aby byla schopna zaplnit 

pukliny na celou šířku clony, která bývá několikanásobně větší než vzdálenost 

injekčních vrtů. Uvádí se dle [10], že při rozteči vrtů 4 až 6 m se pro vyplnění puklin 

spotřebuje 300 až 700 l injekční směsi na etáž. Pokud dochází v průběhu injektáže 

k větší spotřebě směsi, může se jednat o signál toho, že by se směs mohla šířit 

širokými puklinami neúčelně daleko. Směs se nechá ve vyhloubených vrtech 

zatuhnout. Po zatuhnutí se provede další etáž, která se znovu zainjektuje [10].  

3.4.2 Víceřadá injekční clona 

Dle [10] jsou hlavním důvodem navrhování víceřadých clon jednoduché pokyny 

pro jejich provádění. To umožňuje snížit množství pracovníků a techniků na stavbě. 

Při provádění víceřadé injekční clony se volí dvě až tři řady. Vzdálenost řad od sebe 

záleží na typu hráze a místních podmínkách. Může se pohybovat od 0,2 m až do 6 
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m. Jednotlivé úseky se injektují tak dlouho, dokud se nedosáhne stanoveného tlaku. 

Jedná se o tlak při určité rychlosti čerpání.   

3.5 ZKUŠEBNÍ INJEKTÁŽ 

Technologický postup vrtných a injekčních prací se většinou určuje injekčními 

zkouškami. Ověřuje se vhodnost použití jednotlivých směsí. Důraz je kladen na to, 

aby byla zkouška dostatečně rozsáhlá. Při provádění injekčních zkoušek nemá smysl 

ověřovat několik vrtů. Zkoušky velkých rozsahů se provádějí pouze tam, kde bude 

rozsah injekčních prací velkého rozsahu. Tím se zároveň zvyšuje i ekonomické 

hledisko. Poznatky při provedení zkušební injektáže slouží hlavně k urychlení a 

zkvalitnění injekčních prací. Před realizací injekčních zkoušek je nutné znát zrnitost 

injektovaného prostředí dále pak koeficient propustnosti jednotlivých poloh a 

chemismus injektovaného prostředí a podzemní vody. Na základě těchto dat se 

následně volí počet vrtů a druh injekční směsi. Zkušební místo by se zároveň mělo 

opatřit dostatečně velkým počtem nivelačních bodů, které by sloužily k měření 

případných deformací. Na základě těchto bodů je možné provést odečet jejich 

polohy. Možné odchylky poloh mohou pak sloužit ke zvolení tlaku injekčního tlaku. 

Vedení prověřovacích prací je nutné svěřit zkušenému pracovníkovi, který by uměl 

podlé průběhu prací vhodně zasáhnout a upravit technologii prací [3].     

3.6 KONTROLA INJEKČNÍCH PRACÍ 

U nesoudržných zemin je kontrola injekčních prací velice obtížná. V první fázi 

injektování lze účinnost injektáže sledovat na základě jejich průběhu. Především se 

jedná o sledování a porovnávání rychlosti vrtání a deformace území 

v nezainjektovaném prostoru. V zainjektovaném prostoru se sleduje protrhávání 

zálivky [10]. Kontroly během injekčních prací zároveň ukazují, zda a jak jsou 

dodržována technologická pravidla. Vyhovující výsledky budou s velkou 

pravděpodobností znamenat úspěšně provedenou práci. Ovšem nevyhovující 

výsledek nemusí znamenat špatně provedenou práci. Je to v tom případě, že nejde o 

řádové odchylky. Místní kontroly dle [3] můžeme rozdělit na:  

- sledování rychlosti vrtání v nezainjektované a zainjektované zóně, 

- vodní tlakové zkoušky, 

- značkování injekční směsi, 

- měření elektrického odporu (karotáž), 

- deformace injektovaného prostředí, 

- vyhloubení hydrovrtů v zainjektovaném prostředí, 

- jiné způsoby kontroly.  

Spolehlivější metodou je pak zjištění zainjektování pomocí čerpací zkoušky ve 

vrtech. Vrty musí procházet pouze proinjektovanými polohami horniny. Je to 
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z důvodu objektivního obrazu o stupni utěsnění pórů. Čerpací zkoušky by měly být 

podle [10] dlouhodobé. Je to z důvodu prokázání, zda nedochází k vyplachování 

chemické směsi.  

Přítomnost chemické směsi (vodního skla) se určuje pomocí nastříkání 

odebraných vzorků roztokem fenolftaleinu. V případě přítomnosti chemické látky 

(vznik gelu vodního skla) dojde ke zbarvení do fialova. Gel vytváří silnou zásadu, 

která je následkem zbarvení [10].  

Zainjektování může být zjišťováno také na základě měření elektrického odporu, 

který se mění v závislosti na tom, jsou-li póry vyplněny injekční směsí nebo vodou. 

Měření pak mohou být prováděny z povrchu území nebo z vrtu [10]. 

3.6.1 Rychlost hloubení vrtu  

Tato zkouška se provádí pouze v aluviálních náplavech. V zainjektovaných 

náplavech hloubení vrtů totiž nepostupuje tak rychle. Zpomalené vrtného postupu je 

zapříčiněno zatuhnutím směsi v pórech a dále pak zvětšením kompaktnosti zeminy. 

U jemného písku, kde není provedeno prosycení injekcí, je tento proces zpomalen 

stlačením této polohy sousedními injekcemi. Tento proces kontroly injekčních prací 

nám nedá kvalitní pohled na stupeň zainjektování, ovšem ukáže nám, zda injekce 

vnikla od náplavů [3].  

3.6.2 Vodní tlakové zkoušky  

V aluviálních náplavech jsou tyto zkoušky velmi problematické. Nelze totiž 

jednoznačně určit kolik tlaku se ztrácí průchodem pod manžetou a zálivkou. Tlak na 

protržení zálivky se totiž velmi mění. Z tohoto důvodu tuto zkoušku bereme pouze 

jako orientační [3].  

3.6.3 Značkování injekční směsi 

Tato metoda spočívá v odlišení barvy injekční směsi od terénu. Ovšem i v tomto 

případě nemusí dojít ke snadnému rozeznání směsi ve stěnách výkopu. Sledování je 

však možné provádět pod mikroskopem při zvětšení asi 100násobně. Využívá se 

toho například při zjištění přítomnosti vodního skla. Jedná se o vznik gelu, který je 

sice málo viditelný, ale díky tomu, že je silně bazický, stačí postříkat vzorek nebo 

stěnu roztokem fenolftaleinu a dostaneme fialově červené zbarvení. Směsi je možno 

záměrně barvit. Barviva ovšem nesmí nijak ovlivňovat vlastnosti směsi. Pro zbarvení 

se používá např. eozin a rhodamin. Jsou to barviva, které zapříčiňují fluorescenci. 

Přítomnost se pak zjišťuje pomocí ultrafialových paprsků. Dalšími barvivy mohou být 

např. kysličník železa, soli chromu, mědi atd. [3].  
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3.6.4 Měření elektrického odporu    

Mezi elektrickým odporem porézního prostředí, jehož pevné částice jsou 
nevodivé a prostorem naplněním určitou tekutinou, jehož odpor je φ0 existuje 
vzájemný vztah: 

                                           
n

56,1
)1( 9,0

0






      (1) 

kde n je číslo pórovitosti.  

Odpor směsi a vody v pórech bývá různý. Proto jej můžeme měřit. Měření se 

provádí dvěma způsoby. Prvním z nich je měření z povrchu terénu, v druhém 

případě z vrtů (karotáž). Nevýhodou této metody je malý dosah elektrického měření 

proti dosahu injekční směsi [3].  

3.6.5 Deformace injektovaného prostředí 

Jak bylo zmíněno výše, utěsnění náplavů není možné bez způsobení 

deformace. V každém případě ovšem nesmí být deformace příliš velké. Pro jejich 

omezení je třeba je měřit. Nejlepší metoda je pomocí nivelačních bodů, které jsou 

osazeny v injekčním poli. Tyto body je třeba chránit před poškozením.  

Četnost měření závisí na injektovaném prostředí. Především se jedná o to,  

zda je prostředí dosti nebo málo propustné. Dále to závisí na tom, zda injektujeme 

vrty nebo mezivrstvy. V případě měření málo propustného prostředí je třeba,  

aby byla měření četná (1 krát denně, minimálně 1 krát za dna dny). Pokud chceme 

sledovat celkový průběh deformací, je potřeba osadit indikátory pohybu do předem 

vyhloubených vrtů. Vrt však musí být zabezpečen/osazen tak, aby nedošlo k vniknutí 

směsi do vrtu. Pomocí hloubkového bodu můžeme průběh deformace zjistit již 

v průběhu injektáže. A s větší či menší přesností tak částečně určíme injekční tlak na 

mezi deformace. Pomocí měření deformace můžeme určit, zda nedochází ke tvoření 

vodorovného protržení, jemuž by se muselo zabránit [3].     

3.6.6 Vyhloubení hydrovrtů v zainjektovaném prostředí 

Stupeň zainjektování lze provést také pomocí vyhloubení vrtů do 

zainjektovaného prostředí. Provádí se to na základě jejich vhodného vystrojení a 

v nich provedených čerpacích zkouškách. U tohoto způsobu kontroly musí být 

dokonale oddělené zainjektované náplavy a nezainjektovaný povrchový úsek. Vrt se 

hloubí pomocí jílového výplachu. Případně pomocí pažení ocelovou výpažnicí až do 

zainjektované polohy. Následuje čerpání zálivky a zapuštění ocelové výpažnice. 

V případě, že je vrt pažen, výpažnice se vytáhne. Po zatvrdnutí zálivky se vrt 

v zainjektované vrstvě prohloubí o zkoušený úsek. Do připraveného vrtu se osadí 

čerpadlo a provede se čerpací zkouška. Výsledkem měření je zjištění koeficientu 

propustnosti. Tento výsledek ovšem nemusí být vždy objektivní. Příkladem může být 

to, že jedna polovina clony může být nedostatečně utěsněna, zatímco druhá polovina 

může být těsná a plnit svou funkci. Je to způsobeno nepravidelným šířením směsi. 
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Čerpací zkouška by měla být dlouhodobá. Je to z důvodu sledování případných 

erozních účinků (vyplavování směsi apod.) [3].   

3.6.7 Jiné způsoby kontroly  

K moderním metodám zjišťování zainjektování daného úseku slouží použití 

georadarů. Jedná se o zařízení, které dokážou určit rozhraní mezi jednotlivými 

vrstvami půdy a injekční směsi. Většinou jde o metodu vertikálního sondování, 

pomoci níž můžeme během krátké chvíle změřit rychlost šíření elektromagnetických 

vln v jednotlivých vrstvách a vyhodnotit správné provedení injektáže.  Modernější 

zařízení dokáží vytvořit i horizontální sondování, čímž může vzniknout i 3 D model 

hráze ukazující správnost zainjektování (viz. Obr. 4 a Obr. 5).  

 

Obr. 4: Vertikální a horizontální georadarový řez, 50 – 60 ns, h = 2,5 m 
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Obr. 5: Příčný georadarový řez 
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4 METODIKA PRÁCE 

V úvodní části práce bude zmíněna technologie provádění sanace sypaných 

hrází a budou uvedeny některé parametry vybrané technologie provádění.  

Bude popsáno, na jakém principu technologie pracuje a s jakými materiály se sanace 

provádějí.  

 

Následně budou definovány materiály, které jsou vhodné pro provádění 

sanace sypaných hrází. Práce bude zaměřena na využití vedlejších energetických 

produktů. Z vybraných materiálů bude proveden možný návrh složení směsi.  

Důležité bude vzájemné spolupůsobení jednotlivých složek ve směsi. U jednotlivých 

materiálů se zhodnotí jejich primární vlastnosti a využití.  

 

V následující části budou zhodnoceny získané poznatky o technologii sanace 

sypaných hrází s navržením optimálního složení injektážní směsi a vyhodnocení 

vlastností vzájemného působení jednotlivých složek v této směsi.  
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Na základě vyhodnocení zkoušek bude vybráno nejvhodnější složení směsi,  

která bude splňovat požadavky pro injekční směs. Při výběru směsí bude kladen 

důraz na maximální využití vedlejších energetických produktů. 

Druhá etapa bude zaměřena na zkoušení směsí na bázi jílu Ge a popílku. 

Ověří se vhodnost klasického a fluidního popílku v navržené směsi.  

Určí se optimálního množství popílku na základě zhodnocení vlivu na výsledné 

vlastnosti směsi. Na závěr druhé etapy bude provedena řada zkoušek,  

kterou se ověří vhodnost návrhu dané směsi.  

 

Ve třetí etapě se ověří vliv cementu na výsledné vlastnosti směsi.  

Ověří se vhodnost použití cementu a stanoví se jeho potřebné množství.   

Na navržených směsích se provede řada ověřovacích zkoušek, které zhodnotí vlivy a 

vůbec možné použití cementu. 
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Ve čtvrté etapě bude ověřena vhodnost použití vápna jako pojiva ve směsi. 

Bude navrženo jeho optimální množství a zhodnotí se vliv tohoto pojiva v navržené 

směsi. Na navržených směsích se provede řada zkoušek pro ověření vhodnosti 

použití směsi.  
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V páté etapě se místo použitého pojiva ověří také vhodnost použití 

plastifikační přísady. Zhodnotí se vliv této přísady v dané směsi. Určí se jeho 

optimální množství a v závěru se provede řada zkoušek, která zhodnotí parametry 

navržené směsi.  
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V šesté etapě bude kromě popílku vyzkoušen také lupek, jako alternativní 

surovina, která by částečně nahradila jíl Ge. V této etapě se ověří množství přidané 

alternativní suroviny, vhodnost jejího použití a základní parametry, které jsou na 

materiál kladeny.  

 

V sedmé etapě bude provedeno zhodnocení možnosti použití vodního skla. 

Budou zde zobrazeny a popsány výsledky jednotlivých měření, na jejímž základě se 

provede zhodnocení použití vodního skla.  
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V poslední etapě se provede výběr vhodných receptur pro praktické ověření. 

Dále se stanoví vhodná zkouška pro ověření vlastnosti směsi in situ. U vybrané 

směsi se stanoví cena a navrhne se technický list, ve kterém se uvedou vlastnosti, 

které by měla směs splňovat.   
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5 METODIKA ZKOUŠEK 

Pro stanovení vhodného složení injekční směsi je nutné provést řadu zkoušek 

v laboratoři. Na jejichž základě se určí množství jednotlivých složek, vzájemné 

spolupůsobení atd. Předpis směsi je třeba stanovit pro každou stavbu zvlášť. Je to 

hlavně z toho důvodu, že pouze změna chemismu vody či jílové složky může změnit 

složení celé injekční směsi. Při zkoušení se zjišťuje konzistence, viskozita, 

dekantace, pevnost v prostém tlaku a další.  

5.1 VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PRO NÁVRH INJEKČNÍ SMĚSI   

Aby zrna injekční směsi vnikala do injektovaného prostředí, je důležité zachovat 

určitou reakci mezi zrny injekční směsi a injekčním prostředím. Podmínkou pronikání 

směsi do štěrkopísků různé velikosti je právě granulometrie směsi. Pro správné 

vyplnění vzniklých nespojitostí (dutin, pórů,…) musí největší zrno směsi být 3x menší 

než dutina, která má být vyplněna [1]. Jíly, které se používají pro návrh injekční 

směsi, se skládají z částic materiálů nebo úlomků hornin různé velikosti. Tato velikost 

může být od makroskopické až po submikroskopickou. Tuhá hmota zemin je ve stavu 

disperzním (rozptýleném). Disperzní soustavu pak můžeme charakterizovat 

kvantitativním složením přítomných částic. To se vyjadřuje podle jejich velikosti tzv. 

zrnitostí (granulometrií). Zrnitost se vyjadřuje graficky a to křivkou zrnitosti. Velikost 

zrn a jejich množství ovlivňuje vlastnosti surovin. Především se jedná o jejich 

plastičnost, optimální množství rozdělávací vody, smrštění atd.[33] K tomu, aby bylo 

možno posoudit vhodnost jílu pro výrobu injekční směsi, je tedy třeba znát velikost 

jeho zrna, konzistenční meze a mineralogickou příslušnost. 

5.1.1 Stanovení velikosti zrn  

Stanovení velikosti zrn se provádí různými zkouškami. Stanovení granulometrie 

nad 0,063 mm se provádí sítovým rozborem plavením s následným sítováním 

zbytku, které zůstane na sítě 0,063 mm. Stanovení částic pod 0,063 mm se provádí 

sedimentačním rozborem podle Andersena nebo metodou použití hustoměru dle 

Casagrandeho. Poslední metodou stanovení zrnitosti, která se využívá, je laserová 

analýza.[33]  

Pro návrh injekční směsi byly vybrány suroviny Jílu Ge, vysokoteplotního 

popílku (ETU), fluidního popílku (ETI) a lupku. Granulometrie těchto materiálů je 

uvedena na Obr. 17.  

5.2 VLASTNOSTI INJEKTČNÍ SMĚSI V ČERSTVÉM STAVU 

5.2.1 Mez tekutosti 

Mez tekutosti je parametr, který udává schopnost jílu či zeminy vázat na sebe 

určité množství vody. Verfel a Tkaný [9] udává, že podle toho v jakém množství jsou 

v zemině zastoupeny jílovité minerály a jakou mají povahu, může se voda v zemině 
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vázat různými silami. Z toho vyplývá i stav konzistence, který ukazuje, že při stejné 

vlhkosti mohou mít zeminy různou konzistenci. Vlhkost neboli schopnost pojmout 

určité množství vody je parametrem, který je pro danou zeminu charakteristický. 

Pomocí této hodnoty jsme schopni zeminu lépe specifikovat a uvažovat její použití.  

Na Obr. 6 můžeme vidět rozdělení zeminy do konzistenčních stavů, jež je 

provedeno na základě zastoupení množství vody.  Tekutý neboli kašovitý stav je 

takový, kdy se zemina v sevřené pěsti zcela protlačuje mezi prsty.  

 

Obr. 6: Konzistenční meze [16]  

Jílové materiály patří mezi ty, které mají dle [9] schopnost vázat značnými 

silami vodu, jež je potřebná pro dosažení určité konzistence, ve větším množství. 

Zeminy mají různé čísla tvárnosti (plasticity). Je to dáno jejich nerostným složením 

jílové složky. Mineralogická povaha jílů má za následek jejich členění do 

konzistenčních mezí. Což je důležitý parametr pro výběr vhodného jílu. Jednotlivé 

meze jsou uvedeny na Obr. 7. Je zde vyznačena závislost meze tekutosti na 

hmotnosti sušiny, při stejném objemu vzorku. Z obrázku je zřejmé, že jíl o  

w1 = 200 % má cca poloviční hmotnost sušiny než jíl w1 = 75 %. Čím menší je kvalita 

jílu, tím jsou rozdíly výraznější. Proto je účelné při návrhu směsí volit raději kvalitní 

jíly, které vedou k hospodárnosti. Cena se ovšem může prodražit, jelikož jeho 

množství dovezené na stavbu bude menší.   

 

Obr. 7: Závislost meze tekutosti jílů na hmotnosti sušiny [3]  
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Jako alternativní surovina pro výroby jílových, jílocementových  

a jílovápenných suspenzí, která bude částečně nahrazovat jíl, může být použit 

elektrárenský popílek. Samotný nebo spolu s jílem cementem či vápnem si směs 

získává své specifické konzistenční meze, které budou uvedeny v kapitole 7, 8 a 9. 

Zkouška stanovení meze tekutosti 

Zkouška se stanovuje se dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (721007), 

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení 

konzistenčních mezí. [37]  

Mezi stavem tekutým a plastickým je z hlediska vlhkosti uvažována hranice, při 

které zemina již vykazuje určitou smykovou pevnost. Ta je pak označována jako mez 

tekutosti wl. Mez tekutosti je podle Weiglové [16] vlhkost, při které zemina přechází 

ze stavu plastického do stavu tekutého (jedna z Atterbergových mezí) viz Tab. 2. 

Mez tekutosti je určena pomocí tzv. Vasillevova kužele viz Tab. 3. 

Tab. 2 Atterbergovy meze [16]  

Kategorie zemin Index plasticity Ip Plasticita 

I. zeminy písčité < 1 - 

II. písčité hlíny 1 - 10 nízká 

III. písčité a prachové jíly 10 - 20 střední 

IV. jíly > 20 vysoká 

Tab. 3 Meze tekutosti, plasticity a index plasticity [16]  

Zemina wl [%] wp [%] Ip 

Různorodý písek 5 - 10 5 - 10 asi 1 

Jemnozrnný písek 10 - 20 10 - 20 asi 1 

Práškový písek (0.05) 20 - 30 17 - 20 3 - 10 

Prachová zemina 30 - 40 10 - 20 10 - 15 

Spraš (příklad) 25 20 5 

Sprašová hlína (příklad) 40 25 15 

Písčitá hlína (příklad) 40 20 20 

Jílovitopísčitá zemina (hubený jíl) 20 - 50 10 - 30 10 - 30 

Jíl 35 - 80 15 - 30 20 - 50 

Jíl s organickou příměsí 60 - 100 20 - 40 40 - 80 

Ca-Bentonit 200 - 300 120 - 180 80 - 180 

Na-Bentonit 475 47 428 



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

35 
 

 

  

Obr. 8: Osazení Vasilievova kužele 
[Vlastní zdroj] 

Obr. 9: Průnik Vasilievova kužele do 
směsi [Vlastní zdroj] 

5.2.2 Konzistence 

ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: 

Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku). Zkouška se 

prováděla dle normového postupu pro stanovení konzistence čerstvé malty. [39]  

Princip zkoušky 

Podstatou zkoušky je hodnota rozlití směsi, která se získá změřením dvou na 

sebe kolmých měření rozlitého vzorku čerstvé směsi. Z nich se následně vypočítá 

průměr, který udává výsledek rozlití. 

 

Obr. 10: Měření rozlitého koláče [Vlastní zdroj] 
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5.2.3 Viskozita 

Viskozitu lze provádět dle ČSN EN 12 715 Provádění speciálních 

geotechnických prací – Injektáže. [41]  

Viskozita je parametr, který je možno stanovit pomocí měření na laboratorních 

přístrojích. Většinou se jedná o velmi složité (rotační viskozimetry). Proto je snahou 

použít taková zařízení, která by byla jednodušší. Podle Verfela a Tkaného [9] se 

jedná o velmi jednoduché průtokové viskozimetry, které mohou sloužit jako zařízení 

pro ověření vlastností směsi in situ. Rotační viskozimetry, jež jsou požívány 

v laboratoři, slouží pro přesné stanovení. Na staveniště je vhodné tedy použít již 

zmiňované průtokové viskozimetry, které nejsou tak jemné a drahé. Pro stanovení 

laboratorních výsledků byl použit viskozimetr Marsh (Obr. 11 a Obr. 12), jež má  

tvar kužele. 

Jak je uvedeno v [17] se do kužele nalévá přes síto o velikosti ok 1 mm 1,5 l 

suspenze. Po naplnění se uvolní spodní uzávěr a měří se čas vytečení právě 0,5 l 

směsi.  Voda by měla tímto průtokovým viskozimetrem protéct za 27 vteřin. 

Suspenze se reologicky chovají jako Binghamovy kapaliny. Doba potřebná 

k protečení určitého množství suspenze je tak závislá především na třech faktorech, 

kterými jsou; viskozita, tuhost a hustota směsi.  

Hodnota průtoku (viskozity) se udává ve vteřinách a ne v odpovídajících 

fyzikálních jednotkách. V praxi se díky tomu osvědčují průtokové viskozimetry, 

s nimiž lze velmi dobře definovat tekutost směsi. Hodnota průtoku se dle [17] má 

pohybovat v rozmezích od 40 s až do 100 s.  

Jednotlivé průtokové viskozimetry se od sebe můžou lišit, proto je vhodné pro 

stanovení konzistence používat pouze jeden druh průtokového viskozimetru.  

Pro účely stanovení laboratorních výsledků byl použit viskozimetr Marsh (Obr. 12). 

Při vytékání musí dle [3] suspenze vytékat plynule, aby nedošlo k jejímu „trhání“, 

který by byl prvním signálem pro nesprávný návrh směsi. 
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Obr. 11: Průtokový viskozimetr [3]  

 

Obr. 12: Měření viskozity podle Marshe [17]  

5.2.4 Dekantace – Odstoj vody 

Odstoj vody, jak je uvedeno v [9], znamená vystoupení vody na povrch 

suspenze, jež je důsledkem sedimentace pevných částic. Dekantace se zjišťuje 

v kalibrovaných válcích o objemu 1 000 cm3 v závislosti na čase. Ve většině případů 

se měření provádí po dobu 24 hodin. 

Proces sedimentace je důležité sledovat, obzvláště u stabilních směsí, kde je 

stabilita zcela relativní. Po provedení několika zkoušek autor [9] zjistil, že směsi,  

u kterých nedošlo k téměř žádnému odstoji vody měly po vystavení tlaku dosti 

velkou dekantaci. Je zřejmé, že některé použité zeminy či jíly se mohou chovat jinak 
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ve volném prostoru a jinak při působení tlaku. Někdy tedy odloučení vody nemusí 

být na závadu, především u štěrkopískových náplavů. Voda může být tzv. zcezena 

do velmi jemných poloh a výplň pórů tak může být celistvá. U stabilních směsí by 

ovšem k dekantaci docházet nemělo. Je to ovšem otevřená otázka. U těchto směsí 

totiž může docházet k sedimentaci jednotlivých částic, což je projevem dekantace a 

po zatuhnutí směsi se může ukázat malá průchodná cesta, která by byla následkem 

možnosti pronikání vody. U takto vzniklé dutinky je možné řešení použití chemické 

směsi pro dotěsnění.   

5.2.5 Objemová hmotnost  

Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin dle ČSN ISO/TS 17892-2 

(laboratorní stanovení), ČSN 72 1010 metody A a D-1 (polní zkoušky). [38]  

Objemová hmotnost zeminy ρ je hmotnost jednotkového objemu zeminy  

i s póry.  Ty mohou být vyplněny úplně nebo částečně vodou, případně vzduchem. 

Objemová hmotnost je zjišťována jako podíl hmotnosti zeminy a objemu,  

který zaujímá zemina v daném uložení. 

                                              V

m
  [kg·m-3]      (1) 

kde 

 m…hmotnost zeminy ve vlhkém stavu [kg] 

 V…objem zeminy [m
3
] 

5.3 VLASTNOSTI INJEKČNÍ SMĚSI V ZATVRDLÉM STAVU  

Na směsích se provádí jak zkoušky v čerstvém stavu, tak v zatvrdlém,  

které se provádějí po vytvrdnutí vzorků. Většinou jde o 28 denní parametry. Jedná se 

především o stanovení pevnosti v tlaku, objemové hmotnosti, smrštění, propustnosti, 

koeficientu filtrace, ekotoxicity a případně výluhů.  

5.3.1 Pevnost v prostém tlaku  

ČSN CEN ISO/TS 17892-7 (721007) Geotechnický průzkum a zkoušení – 

Laboratorní zkoušky zemin – Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku u 

jemnozrnných zemin. [40] Norma popisuje postup pro stanovení pevnosti zemin.  

Lze použít normu pro zeminy ČSN 72 1025 - Stanovení pevnosti jemnozrnných 

zemin v prostém tlaku nebo ČSN 72 1163 - Stanovení pevnosti v tlaku přírodního 

stavebního kamene (tato norma je od ledna 2000 nahrazena evropskou normou ČSN 

EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v tlaku). 

Pevnost v prostém tlaku není obvykle rozhodujícím parametrem, pokud se 

jedná o těsnící injektáž. Při provádění provizorních těsnících pracích by byla 

dostačující pouze velká tixotropie. Je to z důvodu spádu v těsnícím úseku, jež je 

minimální (většinou menší než i = 1). Pro provádění definitivních clon musí být 

ovšem pevnost na určité hranici. Především z toho důvody, aby nedocházelo 



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

39 
 

k vytláčení směsi do vzdálenějších mís a tím k porušení celistvosti clony.  

Pevnost injekční směsi by měla být větší než pevnost okolního prostředí.  

Hodnota minimální pevnosti směsi se pohybuje okolo 0,2 – 0,3 MPa (pevnost 

zeminy). Pevnost v tlaku je obvykle zkoušena na kostkách 10 x 10 x 10 cm.  

Pevnosti je vhodné zkoušet po 14 dnech a 28 dnech. Aby byl poznat nárůst pevnosti.   

Princip  

Pevnost betonu v tlaku se zkouší na krychli o hraně 100 mm.  

Výsledek zkoušky 

Výsledkem zkoušky je hodnota jednoosé pevnosti v tlaku cf  [MPa]. 

Pevnost v tlaku je dána vztahem:  

                                                     c

c
A

F
f 

        (2)

 

kde 

fc – pevnost v tlaku [MPa]  

F – maximální zatížení při porušení [N] 

Ac – průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku [mm
2
] 

Výsledek se zaokrouhlí na nejbližších 0,5 MPa. 

5.3.2 Objemová hmotnost  

Objemová hmotnost v zatvrdlém stavu se provádí dle normy ČSN EN 12390-7 

(731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého  

betonu [45]. 

Princip  

Objemová hmotnost daného zkušebního tělesa se stanoví jako poměr jeho 

hmotnosti ve vysušeném stavu a objemu. 

Výsledek zkoušky 

Výsledkem zkoušky je stanovení objemové hmotnosti z naměřených hodnot na 

zkušebním tělese. Výpočet se provádí dle vzorce: 

                                            V

m
OH   [kg·m-3]      (3) 

kde 

 m…hmotnost zeminy ve vlhkém stavu [kg] 

 V…objem zeminy [m
3
] 

Zaokrouhlení výsledné hodnoty je na nejbližších 10 kg·m-3. 
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5.3.3 Smrštění  

Smršťování je proces, při kterém dochází ke zmenšování objemu horniny 

způsobené ztrátou vody. Určení smrštění směsi (zhotovených vzorků z různých 

směsí) může být provedeno dle ČSN 72 1019 - Laboratorní stanovení smršťování 

zemin [46]. 

Tato norma určuje způsob laboratorního stanovení objemového smršťování 

soudržných zemin. Platí pro vyšetřování zemin ke stavebním účelům a vztahuje se 

na všechny jemnozrnné soudržné zeminy v přirozeném uložení, zhutněné nebo 

laboratorně připravené s jednoznačně definovaným počátečním stavem. 

Poznámka: Zásadně se stanovuje objemové smršťování zemin, v odůvodněných případech se může 

stanovit i délkové smršťování zemin odvozením z veličin změřených při stanovení objemového 

smršťování. 

Princip zkoušky 

Smrštění se stanoví jako změna délková nebo objemová.  Vztažena k určitému 

počátečnímu stavu. Jednotka je bezrozměrná veličina vyjádřena v procentech. 

Stanovení nabývání a smrštění směsi je doprovázeno vlivem vysychání. Měří se 

délkové změny v počátečním stádiu tuhnutí a tvrdnutí směsi. Při určení smrštění se 

nejedná o deformace způsobené vlivem mechanického zatížení. 

Výsledek zkoušky 

Z každého provedení měření se stanoví hodnota smrštění a provede se 

přepočet na procentuální hodnotu. Výsledky hodnot smrštění jsou dány aritmetickým 

průměrem hodnot smrštění všech souběžných vzorků. 

Vyhodnocení 

Rozměry: a, b, c [mm] 

Objem: V = a·b·c [m3] 

 Délkové smrštění, tj. lineární součinitel délkového smrštění  

                                                     
a

aa
S i

sl




     (4) 

 Objemové smrštění, tj. součinitel objemového smrštění 

                                                    d

di

vi
V

VV
S




      (5) 

5.3.4 Propustnost – Koeficient filtrace 

Propustnost je charakterizována filtračním součinitelem (součinitelem/ 

koeficientem filtrace) k. Koeficient filtrace byl stanoven zkouškou v propustoměru  

s konstantním spádem dle platné normy ČSN CEN ISO/TS 17892-11 (721007) 

http://shop.normy.biz/d.php?k=72634
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Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení 

propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu [40]. 

Zkouška propustnosti je prováděna pouze ve stádiu zkoušek injekční směsi 

v laboratoři. Poté, co je směs zatuhlá, může být vystavena vodnímu tlaku, který je 

postupně zvyšován ze spádu i = 5 až do protržení vzorku, tj. až na mez kritického 

spádu. Průměr propustoměru je většinou volen 200 mm, taktéž výška vzorku je 

vhodná v hodnotě 200 mm. Výška vzorku je úmyslně volena nižší, aby mohl být 

vzorek zkoušen vyšším spádem.  Injekční směs je nalita na tenkou vrstvu písku.  

Pod touto vrstvou je štěrk (valouny 5 až 7 mm). Tyto vrstvy se provádějí z toho 

důvody, aby mohlo dojít snázeji k sufozním jevům (vyplavení jemných částic) a směs 

byla namáhána vodním tlakem nepříznivěji než ve skutečnosti. Zkouška trvá 1 až 3 

měsíce. Pro vyvinutí tlaku vody v laboratoři se může použít tlakové nádoby a 

kompresoru; jeho maximální tlak je 4 at. To při výšce vzorku 20 cm odpovídá  

spádu i = 200.  

Rychlost průsaku v je potom definována vztahem: 

                                                        A

Q


      (6)
 

kde 
 Q je průsak, tj. množství vody prosáklé za jednotku času celou průřezovou plochou.  

                                                        t

V
Q w

     (7)
 

kde 

Vw…je objem vody prosáklé za dobu t, 

A…je plocha průřezu kolmého na osu zkoušeného vzorku. 

Filtrační součinitel k 

Jedná se o vlastnost zeminy propouštějící vodu při určitém tlakovém gradientu. 

Je mírou odporu, který zemina při prosakování klade. Na velikost filtračního 

součinitele propustnosti má vliv na zrnitost zeminy a zhutnění. Jedná se tedy  

o pórovitost a vlastnosti prosakující vody, především viskozita. Z Darcyho zákona 

vyplývá, že koeficient propustnosti se vyjadřuje v rychlosti. Udává se ve formě: 

                                     k = m · 10-n [m·s-1]      (8) 

kde 
 m…se udává s přesností na dvě platná čísla, 

 n…je celé číslo 

Typické hodnoty koeficientu filtrace (součinitele propustnosti) jsou uvedeny  
v Tab. 4. 

 

 

 

 



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

42 
 

Tab. 4 Typické hodnoty koeficientu filtrace [16]  

Materiál 
Hodnota koeficientu 

filtrace [m·s-1] 

štěrk 10-1 až 10-3 

písek 10-2 až 10-4 

jemný písek 10-5 až 10-3 

písčitá hlína 10-6 až 10-8 

jíl < 10-8 

5.3.5 Ekotoxicita  

Ekotoxicita – Ekotoxicitou se rozumí vlastnost odpadu, která představuje 

aktuální či pozdější nebezpečí. To může být z hlediska životního prostředí ohrožující 

pro jednu či více složek. Ve vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu [23] jde o ukazatel využívaný 

k hodnocení odpadů, které se využívají na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 

Sb. a dále dle [22] k hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadu H14 Ekotoxicita podle 

vyhlášky č. 376/2001 Sb.  

Princip zkoušky 

Pomocí testů akutní toxicity se stanovuje zkouška. Tomu je podrobený vodný 

výluh (testovaný roztok). Testy se provádějí na zástupcích ryb, zooplanktonu, 

fytoplanktonu a vyšších rostlin, uvedených v definici nebezpečné vlastnosti H14 

Ekotoxicita v příloze č. 1 vyhlášky č. 376/2001 Sb. [22]. Testované organismy 

reprezentují důležité články ekosystému s možnou rozdílnou citlivostí k různým 

látkám obsaženým v odpadu a uvolněným do vodného výluhu odpadu.  

Pro stanovení ekotoxicky jsou rozhodující výsledky testu nejcitlivěji reagujícího 

organismu. Dále se provádějí testy akutní toxicity podle aktuálně platných ČSN 

Jakost vod, uvedených v bodě 7 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 376/2001 Sb. [22]  

(ČSN EN ISO 6341 [24], ČSN EN ISO 8692 [25], ČSN EN ISO 7346-2 [26]).  

Pro semena Sinapis alba tento pokyn uvádí v příloze č. 1 zvláštní postup stanovení. 

Na základě výsledků ekotoxikologických testů se provede zařazení odpadu.  

5.3.6 Výluhy  

Vodný výluh odpadu je dle [27] roztok získaný postupem podle ČSN EN 

12457-4. Zkouška se provádí podle ČSN EN 12457-1 (838005) Charakterizace 

odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů -  

Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg 

pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení 

velikosti částic, nebo s ním). 
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Hodnocení odpadů pro jejich využívání na povrchu terénu 

Tab. 5 Požadavky a výsledky ekotoxikologických testu 

Testovaný 
organismus 

Doba 
působení 
[hodina] 

I. II. 

Poecilia reticulata, 
nebo Brachydanio 

rerio 
96 

ryby nesmí vykazovat v 
ověřovacím testu výrazné 
změny chování ve srovnání s 
kontrolními vzorky a nesmí 
uhynout ani jedna ryba 

ryby nesmí vykazovat v 
ověřovacím testu výrazné 
změny chování ve srovnání 
s kontrolními vzorky a nesmí 
uhynout ani jedna ryba 

Daphnia magna 
Straus 

48 

procento imobilizace 
perlooček nesmí v 
ověřovacím testu přesáhnout 
30 % ve srovnání s 
kontrolními vzorky 

procento imobilizace 
perlooček nesmí v 
ověřovacím testu 
přesáhnout 30 % ve 
srovnání s kontrolními 
vzorky 

Raphidocelis 
subcapitata 

(Selenastrum 
capricornutum) 

nebo 
Scenedesmus 
subspicatus 

72 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice růstu řasy větší 
než 30 % ve srovnání s 
kontrolními vzorky 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice nebo 
stimulace růstu řasy větší 
než 30 % ve srovnání s 
kontrolními vzorky 

Semena Sinapis 
alba 

72 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice růstu kořene 
semene větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními vzorky 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice nebo 
stimulace růstu kořene 
semene větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními 
vzorky 

Pokud výsledky testů nesplňují dané požadavky ve všech čtyřech parametrech 

hodnocení, nelze odpad využít na povrchu terénu. 

6 ETAPA 1: VSTUPNÍ SUROVINY A VLASTNOSTI 
INJEKČNÍ SMĚSI 

Hlavní surovinou, jak již bylo výše řečeno, je při injektování jíl. Díky svému 

mineralogickému složení tvoří základní stavební jednotku injekční směsi. Jíl se u nás 

i ve světové praxi používá dovážený na stavbu. Především jde o mleté jíly, které jsou 

uloženy v pytlích nebo zásobnících. Pokud se jedná o jíly dovážené v zásobnících, 

může tato doprava sloužit i pro přepravu jílů v surovém stavu (s určitým obsahem 

vlhkosti). Při návrhu injekčních směsí jsou kladeny velké nároky, především v tom 

případě, kdy se jedná o nekohezní zeminy.  Spotřeba směsi je při provádění velká, 

proto je vhodné volit materiály, které jsou v rámci provádění injektáže dostupné.  

Je to hlavně z důvodu toho, aby se neprodražovaly náklady na provádění.   
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Jak je uvedeno v [7] suroviny by pro injektážní směsi mohly být rozděleny do tří 

hlavních kategorií: 

 těsnící látky – vysoký bobtnací tlak, nízký koeficient filtrace, 

 pojiva – vysoká pevnost v tlaku a tahu za ohybu, 

 plniva – optimální maximální objemová hmotnost při dané vlhkosti.   

Výsledná směs by měla dle [9] splňovat následující podmínky: 

 nízké pořizovací náklady, 

 musí být dobře zpracovatelná, 

 musí mít dobrou injektovatelnost, 

 musí mít dobrou čerpatelnost, 

 musí být objemově stálá, 

 musí mít velkou odolnost proti erozi, 

 musí mít vyhovující pevnost v tlaku.  

U výsledné směsi je důležitý předpoklad její plastičnosti. Uvažuje se hlavně 

z toho hlediska, že v průběhu působení směsi může docházet k pohybu podloží,  

což by u zatuhlé směsi mohlo způsobit její potrhání a vznik trhlin, které by 

umožňovaly nežádoucí pronikání vody. Pohyby podloží jsou způsobeny především 

odlehčením a opětným zatížením hráze. Pro správné pronikání směsi do všech 

vzniklých nespojitostí je důležité, aby byla zachována jistá relaci mezi jednotlivými 

zrny injekční směsi a injekčního prostředí. Podle francouzských odborníků 

(Cambefort, Ischy, Caron) může vyhovět pro výrobu jílocementové, jílovápenné nebo 

jílochemické směsi jíl, jehož mez tekutosti se pohybuje okolo hodnoty minimálně  

60 %. V případě, že je mez tekutosti nižší, je potřeba směs upravit. K tomuto účelu 

se využívají koloidní jíly, které mají za úkol zvýšit hodnotu meze tekutosti.  

Mezi takové jíly patří především bentonit. Určujícím faktorem pro správný výběr jílu 

není pouze stanovení meze tekutosti. Jak bylo uvedeno v mé bakalářské práci [1] je 

důležité také znát velikost zrn jílu, konzistenční meze a hlavně mineralogickou 

příslušnost.  

6.1 JÍL GE 

Při návrhu injekční směsi se musí věnovat velká pozornost výběru vhodného 

jílu. Z hlediska granulometrie by dle [10] jíl neměl mít více než 5 % zrn průměru  

0,02 mm a větších. Jíl Ge je typickým představitelem montmorilloniticko – illiticko – 

kaolinitického jílu. Podle francouzských odborníků (Cambefort, Ischy, Caron) může 

vyhovět pro výrobu jílocementová nebo jílochemická směs, má-li mez tekutosti 

minimálně 60 %. Této podmínce vyhovuje například Jíl Ge, jehož mez tekutosti se 

pohybuje okolo 85 % (Tab. 6). Obsahuje podstatné množství montmorillonitu, illitu a 

kaolinitu. Všechny tyto minerály jsou sedimentární povahy. Jíl Ge vznikl přeplavením 

starších sedimentů. Takto vzniklý představitel klasického montmorillonitického jílu 

s obsahem illitu a minimem kaolinitu je především produkcí zvětrávání vulkanického 

popela [1]. Přítomnost illitu udává jílu Ge jeho plastické vlastnosti, vzhledem, kterým 
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jej můžeme dle odkazu na normu ČSN 75 2410 (Obr. 16) zatřídit do kategorie hlín 

s velmi (až extrémně) vysokou plasticitou. Dle této indicie také řadíme jíl Ge dle 

normy ČSN 73 6850 (Tab. 19) mezi velmi nepropustné zeminy. Pro velmi dobré 

vlastnosti jílu (bobtnavost, plastičnost) jej volíme jako hlavní materiál při návrhu 

injekčních směsí. V rámci laboratorního průzkumu byl ověřován ještě „Jíl Ge plastic“ 

a „Jíl Ge I + II“. Nejlepších výsledků ovšem dosáhl Jíl Ge.   

Kromě procesu zvětrávání vznikají také sedimentární montmorillonitické jíly, 

které se liší od klasických bentonitů především zvýšeným množstvím fixovaného 

draslíku v mezivrstevních prostorách montmorillonitu. Takto vzniklé jíly mají za 

následek snížení především sorpčních vlastností pro vodu (bobtnavost), kationty a 

organické látky. Ovšem i přes zmíněné vlastnosti mohou mít tyto jíly vhodné sorpční 

znaky a dále schopnost iontové výměny, jež je uvedeno na Obr. 13.  

 

 

Obr. 13: Reakce kyslíkových iontů montmorillonitu s vodou [35]  

Podle [34] je montmorillonit tvořen z krystalických vrstev hliníkového 

hydrokřemičitanu. Na Obr. 14 je vidět v horní části jednoho hliníku propojení 

s hydroxylovými ionty a silikátovovými lamelami. Každá lamela se skládá 

z osmibokého oxidu hlinitého a vrstvou mezi dvěma vrstvami čtyřstěnu oxidu 

křemíku.  Krystal montmorillonitu se skládá z několika takových to vrstev. 

V přítomnosti vody, dochází k bobtnání, tj. mezi vrstvami se hromadí molekuly vody. 

U Ca-montmorillonitu roste vzdálenost mezivrstev dvojnásobně.  
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Obr. 14: Schéma znázornění krystalu montmorillonitu [34]  

Oblasti mezi vrstvami jílového minerálu montmorillonitu uvnitř bobtnají  

(Obr. 15). Vrstvy, které nemají omezit krystal z vnějšího povrchu, se označují jako 

„vnitřní povrch“ a mezilehlé vrstvy povrchu, které ohraničují krystal z vnější strany,  

se nazývají jako „vnější povrch“. V závislosti na velikosti částic vnitřního povrchu  

a vnějšího povrchu má podle [34] vnější povrch montmorillonitu 30 – 100 m2/kg. 

Vnitřní povrch zaujímá 400 – 700 m2/kg. Tyto parametry jsou ovšem různorodé.  

 

Obr. 15: Vrstva silikátové struktury v suchém a nabobtnalém stavu [34]  
 

Hlavní použitelnost jílu Ge, jak je uvedeno v [33], můžeme popsat následovně: 

 Dříve se jíl Ge ve velké míře používal především jako slévárenský jíl.  

Dnes je jeho použití omezeno na výrobu forem na odlévání litiny.  

 Také byl používán pro cemento-jílové injektáže (Váhostav při budování 

vodních děl na Dunaji). 

 Vhodné je jeho použití jako ucpávkový materiál při sanacích vodních staveb. 

 Dále může být využit jako izolační vrstva např. při dokončování studní – 

odizolování srážkové vody od spodní.  

 V zahradních substrátech se používá jako sorbent vody a minerálů.  

Dalším využitím je jeho použití jako pojivo pro briketizaci a peletizaci. 

V keramické technologii může plnit funkci plastifikační přísady podporující 

slinutí střepu, úpravu jeho barvy (červená) v točírenských keramických 

hmotách. 



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

47 
 

6.1.1 Základní vlastnosti jílu Ge 

1) Hydrofyzikální vlastnosti jílu Ge 

Pro možné využití jílu jako hlavní materiál při provádění sanace sypaných hrází 

je nezbytné uvést i jeho hydrofyzikální vlastnosti podle normy ČSN 72 1014 

(Geotechnika Praha), které jsou uvedeny v Tab. 6. 

Tab. 6 Hydrofyzikální vlastnosti jílu Ge [1]  

  
Mez 

tekutosti 
Mez 

plasticity 
Index 

plasticity 

Jíl Ge 85% 46% 39% 

Jíl Ge je představitelem plastičnosti a vzhledem k jeho granulometrii jej můžeme dle 

odkazu na normu ČSN 752410 zatřídit mezi hlíny s velmi (až extrémně) vysokou 

plasticitou. Další vlastnosti jílu Ge jsou uvedeny v následujících tabulkách a obrázku.  

Tab. 7 Chemické složení jílu Ge [1]  

Název 
Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 MgO CaO Na2O K2O 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Jíl Ge 24,37 6,53 0,87 54,79 0,72 0,68 0,09 1,44 

Tab. 8 Mineralogické složení jílu Ge pomocí RTG difrakční analýzy [1]  

Montmorillonit Illit Kaolinit Křemen Živec Ostatní 

29% 27% 11% 20% 1% 12% 

 

Obr. 16: Diagram plasticity (pro částice < 0.5 mm) [50]  
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Tab. 9 Koeficient filtrace jílu Ge a jeho směsí s křemičitým pískem [1]  

Materiál 100 % Ge 
80 % Ge 60 % Ge 40 % Ge 

20 % písku 40 % písku 60 % písku 

Koeficient filtrace 
kf [m · s-1] 

1,5 · 10-9 4,9 · 10-9 1,4 · 10-8 3,2 · 10-8 

Pozn.: použita monofrakce křemenného písku Střeleč. 

Z uvedené tabulky můžeme usoudit, že pro přípravu nepropustných bariér je 

možno používat směs jílu Ge a např. písků. Z uvedených výsledků v Tab. 9 vyplývá, 

že nejnižší koeficient filtrace vykazuje směs jílu Ge a 20 % křemenného písku. 

Granulometrie popílku je uvedena na Obr. 17. 

6.2 POPÍLKY 

Při návrhu injekčních směsí je důležitým parametrem ekonomické hledisko. 

Proto je snahou nahradit hlavní surovinu, kterou je jíl, pomocí alternativní, která bude 

plnit podobné funkce a nebude zhoršovat parametry směsi. Alternativní materiály se 

vyznačují nejen nízkými pořizovacími náklady, ale v mnoha případech jsou 

plnohodnotnou náhradou klasických stavebních látek. Vhodným představitelem 

alternativních materiálů je právě popílek.  

Ten je dle [31] produktem spalování práškového antracitu, černého či hnědého 

uhlí a je zachycován v elektrostatický nebo mechanických odlučovačích z plynů 

topenišť elektráren. Je představitelem velmi jemně zrnitého prášku (zrnitosti 0 – 1 

mm). Popílky lze rozdělit na klasické a fluidní. Především klasické vysokoteplotní 

popílky jsou u našich velkých elektráren produkovány ve velkých objemech. Vznikají 

většinou v podmínkách ustáleného provozu energetického zdroje. Celkově popílky 

patří mezi materiály, které mají tendenci si dlouhodobě udržovat poměrně konstantní 

vlastnosti. Další vlastností popílků je granulometrie, která se u popílků prakticky 

nemění. Zbytkový nedopal, který by mohl eventuelně ovlivňovat vlastnosti směsi je 

velmi nízký. Pohybuje se v rozmezí 1 – 2 % hmotnostních. Pro využití popílků v praxi 

se ve stavebnictví používají expedované směsi ze všech výsypek elektrostatických 

odlučovačů [1]. 

Jako tomu bylo u jílu, tak i u popílku je při použití důležitá znalost fyzikálních, 

chemických a mineralogických vlastností. Je to z důvodu jeho zpracování především 

v oboru stavebnictví. Popílek je materiál, který se ve stavebnictví využívá v hojné 

míře, jako jedna z možností jeho využití je právě pro injektáž. Popílek, jakož to 

heterogenní směs částic, se liší tvarem, velikosti a chemickým složením.  

Podle [31] jsou tyto parametry dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího 

zařízení. 

Popílky lze charakterizovat dle různých parametrů, především se jedná a 

fyzikální, chemické, morfologické a mineralogické vlastnosti. Důležitými parametry, 

které jsou u popílku sledovány jsou pak obsah nespalitelného podílu, granulometrie, 
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obsah cenosfér a plerosfér, hustota, měrný povrch, zastoupení krystalické a amorfní 

fáze, obsah magnetických minerálů, povlak na povrchu částic, zastoupení 

majoritních a minoritních prvků [1]. 

Jemnost mletí prachových uhlí určuje granulometrie popílků i měrný povrch. 

Dále je jím ovlivněna rychlost tvorby cenosfér a obsah nespalitelného podílu.  

Velikost popílkových zrn je velice rozmanitá a pohybuje se ve velmi širokém intervalu 

od 0,1 až 100 μm. Podle [32] na zrnitosti závisí většina fyzikálních a chemických 

vlastností popílků. Tento parametr platí hlavně pro hustotu, měrný povrch, 

susceptibilitu, obsah cenosfér, obsah nespalitelného podílu a pro některé stopové 

prvky. Granulometrie popílků je uvedena na Obr. 17.   

6.2.1 Popílky z klasického způsobu spalování 

Složení popílku se liší způsobem spalování uhlí. Při spalování v teplotách cca 

1400 až 1600 °C dochází ke vzniku tzv. „klasického“ popílku, který se vyznačuje 

obsahem hlavně β - křemene a mullitu (2SiO2∙3Al2O3). Granulometrie těchto popílku 

je jemnozrnná, jedná se především o jemnozrnný prach složený převážně 

z roztavených skelných částic. Takovéto částice se vyznačují nepravidelným 

kulovitým tvarem s hladkým povrchem. Množství sklovité fáze se pohybuje  

kolem 50 %. Proto ve velké míře ovlivňuje vlastnosti popílku, především se jedná o 

reaktivitu s CaO nebo cementem [1]. 

Jak je známo, popílek sám o sobě není schopen reagovat s vodou, tedy není 

hydraulický. Pokud se ovšem dostane do styku (je mísen) s hydroxidem vápenatým, 

který se může vyskytovat např. v cementu, dochází ke vzniku produktů, jež jsou 

stejné jako při reakci cementu s vodou. Průběh a vznik reakce se liší především 

podle typu a druhu popílků. Vznik takovéto reakce je pak označován jako  

pucolanita [1]. 

6.2.2 Popílky z fluidního způsobu spalování 

Popílky z fluidního způsobu spalování vznikají spalováním mletého paliva 

s přísadou vápence případně dolomitu. Proces probíhá v cirkulující vrstvě při teplotě 

okolo 850 °C. V případě fluidního spalování vznikají v modernizovaných provozech 

vedlejší energetické produkty, kterými jsou ložový popel a popílek z elektrofiltrů 

(odlučovačů). Výsledným produkt je pak tvořen směsí popela z původního paliva, 

nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), síranu 

vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva.  

Oproti předchozímu popílku se ze CaO nachází ve formě nezreagované, tzn. jako 

měkce pálené vápno. Je to z toho důvodu, že proces spalování probíhá při nižších 

teplotách. Přítomný CaO je tak reaktivní. Přítomnost taveniny je u tohoto druhu 

popílku nízká [1]. 

V průběhu spalování dochází k tomu, že jednotlivé frakce popílku jsou 

odnášeny spolu s kouřovými plyny, které proudí z prostoru ohniště. V průběhu 

transportu tak dochází k separaci jednotlivých frakcí směsi. Jemné podíly jsou 
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odnášeny spalinami ve formě úletu. Hrubší částice zůstávají ve spalovacím prostoru. 

Vznikají tak popílky, které můžeme rozdělit na dva druhy. A to popílek z prostoru 

ohniště neboli ložový a popílek získaný z úletu neboli filtrový (cyklonový).  

Oproti klasickému popílku se fluidní popílek tedy výrazně liší svými vlastnostmi,  

jak fyzikálními (granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), tak 

chemickými a mineralogickými. A to i v tom případě, že pochází z téhož 

technologického procesu fluidního spalování [1]. V Tab. 10 jsou uvedeny používané 

popílky pro návrh injekční směsi.  

Tab. 10 Označení popílků (filtrových) 

KLASICKÝ POPÍLEK, 
HNĚDOUHLENÝ 

FLUIDNÍ POPÍLEK, 
HNĚDOUHLENÝ 

Označení Elektrárna Označení Elektrárna 

ETU  Tušimice II ETI Tisová 

Výběr popílků byl na základě jejich perspektivisty. Ověřovaný popílek 

z elektrárny Tušimice reprezentuje nový zdroj popílku, proto byl zvolen jako 

alternativní náhrada jílu. Pro porovnání klasického popílku s fluidním byl vybrán také 

fluidní popílek z elektrárny Tisová. Hlavní parametr, který je u popílků, při návrhu 

injekční směsi sledován, je granulometrie. Na Obr. 17 můžeme vidět porovnání 

granulometrie popílků ETU (popílek pocházející z elektrárny Tušimice) a ETI (popílek 

pocházející z elektrárny Tisová). V porovnání těchto dvou popílků je zřejmé, že do 

velikosti zrna 2 μm obsahuje popílek ETU více jemnozrnných částic. Zrnitost  

nad 2 μm je ale jemnozrnnější u popílku ETI. Celkově jsou si ovšem tyto popílky 

z hlediska granulometrie podobné.  

Vlastnosti popílků se nejvíce liší hlavně jejich složením. Je to dáno typem 

spalovaného materiálu. Pro znázornění složení byla stanovena Tab. 11, ve které 

můžeme vidět chemické složení obou popílků. Fluidní popílek z elektrárny Tisová 

obsahuje více nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky 

CaCO3), síranu vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. 

Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou při fluidních procesech nižší než při 

klasickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce páleného 

vápna a je tedy více reaktivní.  

Tab. 11 Chemické složení popílků 

Název 
Chemické složení [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 

ETU 
(Tušimice) 

48,30 22,80 16,60 0,50 3,70 1,73 1,163 0,447 0,177 

ETI 
(Tisová) 

27,60 17,50 5,63 7,57 30,40 0,84 0,46 0,33 0,25 
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Obr. 17: Granulometrie popílků (ETU, ETI), jílu Ge a lupku  

6.3 LUPEK  

Další alternativní surovinou, která by mohla sloužit, jako částečná náhrada jílu 

se jeví lupek. České lupkové závody uvádí [19], že jde o vrstevnatý jílovec.  

Tímto pojmem rozumíme sedimentární horninu. Z mineralogického hlediska obsahuje 

lupek jílový minerál, kterým je kaolinit. Ten vznikl zvětráváním a chemickou 

přeměnou magmatických hornin. Sedimentace je průběh sledovaný ve všech 

geologických dobách. K diagenetickému zpevnění lupku ovšem docházelo 

v prvohorách a druhohorách. To souvisí s jeho výskytem. Objevuje se především 

v blízkosti uhelných slojí [19]. 

Lupek je pelitický vrstevnatý materiál, jehož zrnitost se pohybuje pod hodnotu 

0,0002 mm. Obsah jíloviny v lupku je v rozmezí 50 až 100 %. Pevnost lupku jej 

odlišuje od ostatních jílů. Má nižší kompaktnost ve srovnání s jílovitými  

břidlicemi [19]. 

Z hlediska chemického složení obsahuje lupek především hlinitokřemičitany 

s obsahem Al2O3 až v hodnotě 43 % a SiO2 kolem 55 %. Dále může obsahovat oxidy 

kovů a organické látky. Žáruvzdornost je dle [19] typická pro tuto keramickou 

surovinu. Právě důsledkem vysokého obsahu Al2O3 a zároveň nízkému obsahu 

tavících příměsí.   

Výpalem lupků vzniká keramické ostřivo. Vznikají tak kvalitní suroviny,  

které se vyznačují např. teplotní stabilitou (žárovzdorností, koeficientem teplotní 

roztažnosti). Podrcením pak vzniká specifické ostřivo různých frakcí. Výpalem lupků 

ovšem dochází i ke vzniku odpadního lupku, který je odebírán z cyklónů a filtrů. 

Tento materiál se vyznačuje velice jemnou granulometrii [19]. Granulometrie lupku je 
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uvedena na Obr. 17. Jednotlivé parametry takto vzniklého lupku jsou uvedeny 

v následujících tabulkách.  

Tab. 12 Chemické složení odpadního lupku  

Složka Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O ZŽ 

[%] 41,50 2,30 1,60 1,00 9,20 

Tab. 13 Fyzikální vlastnosti odpadního lupku  

Skupenství Barva pH Hořlavost 
Měrná 

hmotnost 
Rozpustnost 

ve vodě 

pevné šedá 6,5 nehořlavý 2520 kg · m-3 nerozpustný 

6.4 PROBLEMATIKA STABILIZACE INJEKČNÍ SMĚSI 

6.4.1 Stabilizace jílů 

Stabilizací zemin se rozumí takový chemický, fyzikální nebo mechanický 

proces, který upravuje vlastnosti jílu, pro dosažení určitých požadavků. Dle [11] jsou 

jíly dobře známými představiteli materiálů, které při styku s vodou mají tendenci 

bobtnat. Obzvláště ty, jež obsahují větší množství minerálu montmorillonitu.  

V rámci svých krystalických vrstev obsahují jíly kationty (typickým představitelem jsou 

sodné kationty), které jsou obsazeny ve vrcholech, jež tvoří lokality základu stavby 

jílu. Při styku s vodou jsou tyto kationty rozpustné, což má za následek nestability 

jílu. Bobtnavost jílů je schopnost, která brání pronikání tekutiny. Změny proudění 

vody či vysychání v nepřítomnosti tekutiny můžou být ovšem častější a ve větším 

měřítku. Jíl tak může snadno popraskat.  

Jílové stabilizátory fungují prostřednictvím iontové výměny, kdy jíl poskytuje 

kationty, které jsou nahrazeny nativními rozpustnými kationty, jako je sodík.  

Běžně používaný stabilizátor jílu je chlorid sodný (KCl). Draselné ionty zde fungují 

jako účinná prevence bobtnání. Jak uvádí [11] se chlorid draselný používá  

v cca 2 – 4 % hmotnostních a vyžaduje speciální manipulaci v místě používání. 

Kromě toho chlorid draselný může být v rozporu s jinými materiály a negativně tak 

ovlivnit další aspekty. Při nesprávném požití může například dojít ke gelovatění 

kapaliny.  

Další důvod stabilizace jílu je díky sedimentaci hrubozrnnějších částic při 

míchání v čerstvém stavu a dále po samotném zainjektování směsi. Ty by totiž díky 

gravitace v nepřítomnosti stabilizátorů měly tendenci sedimentovat.   

Podle [12] se pro stabilizaci používají především pojiva: 

- vápno hašené – hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) 

- vápno (CaO); vápenná kaše (Ca(OH)2), 

- cement, 

- ostatní pojiva – živičné pojivo; enzymy. 
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Výsledky laboratorních rozborů rozhodnou o použitém pojivu. Dle [12] je nutné 

každý typ pojiva s upraveným jílem vyzkoušet. Při návrhu směsi je důležité také 

ekonomické hledisko, které určuje možné množství použití stabilizátorů, pro tak 

poměrně levný materiál, jako je jíl.    

6.4.2 Pojiva 

Z hlediska návrhu použití jílu jsou stanoveny kritéria, která jsou při návrhu jistým 

způsobem rozhodující. Igles, O. a Metcalf, J. ve své knize [13] uvádí pět 

nejdůležitějších vlastností, které musí směs splňovat, aby byla vhodná pro použití. 

Jedná se o pevnost, objemovou stabilitu, propustnost, odolnost a variabilitu. 

Vlastnosti bohužel nejsou vzájemně nezávislé. Zlepšení jedné vlastnosti tak může 

zlepšit vlastnosti druhé vlastnosti či všech ostatních. Jako vhodné reprezentanty 

stabilizátorů zemin pak jsou právě ty, které se dají široce aplikovat pro různé druhy 

zemin či jílů a jsou levné. Mezi materiály splňující tyto parametry patří cement, 

vápno, živice, vlákna, tkaniny nebo kovové výztuže. Jako další druh stabilizace může 

být chápáno také odvodnění.  

Jak již bylo řečeno výše, je účelné volit takové stabilizátory a v omezeném 

množství právě pro to, aby nedocházelo ke zbytečnému prodražování nákladu na 

úpravu. To ovšem může mít za následek dva problémy. Jedním z nich je potřeba 

dosáhnout rovnoměrné distribuce stabilizátoru v jílu či v zemině. A druhým je 

dosažení odpovídajícího rozdělení zeminy. Splnění obou těchto kritérií vyžaduje 

především vysokou efektivitu míchání a také proces distribuce ošetřeného jílu.  

1) STABILIZACE POMOCÍ VÁPNA 

Vápno se pro stabilizaci podle [12] uvažuje vždy hašené nebo nehašené,  

nikdy však vápenec. Ten je totiž pro stabilizaci inertní. Proces, který při použití 

vápna, jako stabilizátoru vzniká, je takový, že na rozdíl od cementu chemicky atakuje 

jílovitou část zeminy. Všechny jílové minerály jsou napadány vápnem především 

podle obsahu oxidu křemíku. Illit je například mnohem méně reaktivní než 

montmorillonit.  

Igles a Metcalf [13] uvádí, že proces stabilizace jílu vápnem probíhá 

dvoufázově. V první fázi dochází k výměně iontů na povrchu jílů a v druhé fázi 

dochází k odstranění oxidu křemíku (hliníku) z mřížky. V průběhu reakce dochází ke 

vzniku gelu, jež krystalizuje ve formě propletené mřížky stejně jako je tomu u 

cementu. Díky povaze reakcí, které během procesu stabilizace vápnem vznikají,  

je dobré vědět, že není potřeba používat vysoce jakostní vápno.  

Charakteristické je na stabilizaci jílu vápnem to, že dochází k rychlým reakcím 

na povrchu jílového zrna. Ihned po smíchání je schopna tato reakce změnit i ty 

nejtěžší jílovité zeminy. Dle [12] a [13] má stabilizace vápnem tendenci změnit jílovité 

zeminy, které by jinak změkly, rozpadaly se a rozpouštěly se ve vodě v pevný a 

voděodolný materiál. Rychlost reakce je závislá na velikosti jílovitých částic.  
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Stabilizace se pak provádí právě z důvodu zpevnění měkkých jílů a nenasycených 

prachovitých zemin. Kromě zvýšení pevnosti také vápno zvyšuje jejich propustnost, 

odolnost proti erozi a výrazně zlepšuje jejich objemovou stabilitu. I přes výhody 

použití vápna je nutné zmínit, že nedochází k nárůstu tak velkých pevností 

stabilizované zeminy, jako při použití cementu. Zároveň použití vápna není vhodné 

v kombinaci s písky. Je to díky jejich inertnímu křemennému povrchu. Proto je na 

snaze vždy individuální zvážení použití vápna i každého typu jílovité zeminy. 

Podobně jako je tomu u cementu i zde dochází ke změně způsobu kolapsu zeminy 

z plastického stavu na křehký. Při použití vápna či cementu je zároveň omezující 

množství organických látek a sulfátů v zemině či jílu.  

Při použití vápna Bell [12] pojednává o tom, že může docházet ke vzniku chyb, 

kterými jsou např.: 

- Neprovedení průkazních zkoušek jílu s vápnem – investor se spokojí s tím,  

že v blízké lokalitě nebo s „podobným jílem“ bylo zlepšení dosaženo. 

- Špatné dávkování vápna tj.: 

 nesprávně nastavený dávkovač, 

 podcenění významu vlhkosti jílu.  

- Dávkování špatného či nekvalitního vápna nehydratovaného (při delším 

skladování), nekvalitního, tj. vápna se špatnými parametry (snaha ušetřit 

peníze). 

- Používání neurčitých mechanismů k promíchání jílu s vápnem. 

- Nedostatečná kontrola u dodavatele či investora. 

2) STABILIZACE POMOCÍ CEMENTU  

Jako stabilizátor Bell ve své knize uvádí [12] že: „cement se používá pro písky a 

vápno pro jíly“. I v mém případě tomuto tvrzení přikládám pravdu a používám jej jako 

pravidlo. Faktem ovšem zůstává to, že je tento princip založen na jednoduchém a 

obecném pravidle, považující pískovou maltu za pevný materiál.  

Je na snaze přijímat i jiné aspekty použití cementu jako stabilizátoru jílu. 

Zejména při provádění injektáží v hrázích, které obsahují písčitý materiál a tudíž i 

injektáž by mohla být ze směsi hrubozrnnějších částic (písčitých). Hojně se tento 

materiál pak využívá jak pro písčité, tak pro jílovité injektážní směsi. V případě 

míchání cementu s jíly se ovšem dle [12] mohou vyskytnout problémy způsobené 

nedokonalým mícháním.  

U cementů je vyžadována velice jemná zrnitost, která by nezabraňovala průniku 

injektážní směsi i do těch nejmenších pórů či dutinek. Vhodná velikost zrn dále také 

vede po přidání vody k hydratačním dějům. Hydratační produkty jsou, jak uvádí Bell, 

Igles a Metcalf [12] a [13], rozpustné gely, které postupem času krystalizují a 

vytvářejí propletenou mřížku probíhající skrze jíl. Tak se vytvoří tvrdá mřížka,  



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

55 
 

do které jsou zakomponovány částice jílu. V mřížce se nachází jíl jako inertní plnivo. 

Cementy mohou také obsahovat malé množství volného vápna, které je taktéž 

schopné chemicky reagovat s jílovitými částicemi. Tato reakce může vést 

k celkovému zpevňujícímu efektu stabilizace.  

Při použití cementu dochází podle [12] zároveň ke snižování propustnosti,  

ale také ke zvýšení objemové stálosti jílů. Při vyšším použití cementu pak může 

docházet k velkým smršťovacím změnám, se kterými je nutno počítat. Jako tomu 

bylo u použití vápna i zde cementová stabilizace celkově mění způsob kolapsu jílu 

z plastického na křehký.  

Abychom dosáhli, co nejlepších výsledků je nutné zvážit použitý druh cementu 

a jeho množství. Všechny parametry by měly být ověřeny laboratorně. Jako nejnižší 

(zároveň by se dalo říct, že optimální) se jeví použití cementu, jako stabilizátoru,  

v hodnotě okolo 4 %. Vybraným druhem cementu byl CEM II A/LL 32,5 R. Jedná se 

o portlandský cement směsný s vápencem. Kromě slínku obsahuje zároveň 

vápenec. Použití tohoto cementu bylo ovlivněno jeho lepší zpracovatelností.  

Zároveň to bylo z toho důvodu, že jemně mletý vápenec obsažený v cementu má 

přímý vliv na snížení nebo odstranění odlučivosti vody. Důležitá je zároveň 

granulometrie cementu, která se dle [14] pohybuje v rozmezí od 0,002 mm  

do 0,1 mm. Hlavním omezením použití cementu je dle pak možný obsah organických 

složek v jílu. Obzvláště pokud by ho bylo v množství nad 1 %. Zde bychom cement 

jako stabilizátor nemohli použít kvůli vlivu organických látek na krystalizaci 

hydratačních produktů. Dalším omezením by pak mohla být přítomnost sůlfátů v jílu 

nebo prostředí, kde dochází ke vzniku ettringitu atd.  

6.4.3 Přísady 

Pro výrobu injekčních směsí jsou základními surovinami převážně přírodní 

nerostné materiály, které svým chemickým a mineralogickým složením určují svou 

vhodnost pro dané použití. Pro výrobu injekčních směsí se používá řada materiálů, 

které zlepšují technologické vlastnosti vytvářecí hmoty. Výrazně ovšem neovlivňují 

výsledné vlastnosti směsi. Mezi takovéto suroviny patří především přísady.  

Snaha dosáhnout co nejnižší viskozity, při co nejnižším obsahu vody, může být 

docílena právě procesem ztekucení. Tyto materiály jsou polární povahy. A spolu 

s vodou vytváří rozpustné sloučeniny. Při styku s vodou dochází k adsorpci na 

povrchu částic. Tím se modifikuje povrchový náboj (zvyšuje se ξ – potenciál). 

Regulace vlastností, přídavkem ztekucovadel, probíhá ták, že vstupují do mřížky 

jílových minerálů a ovlivňují jejich intermicelární vlastnosti, které mají za následek 

právě proces vytváření. Podstatou jsou elektrostatické síly neboli vzájemná 

neutralizace opačně nabitých částic. Na jedné straně je to roztok iontů,  

na druhé straně se jedná o koloidní částice minerálního i organického podílu pevné 

fáze jílu. Na rozhraní obou těchto fází tak vznikají povrchové náboje a v důsledku 

toho i různé adsorpční jevy. Proces mezi výměnou iontů mezi pevnou a kapalnou 

fází je reverzibilní. 
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Po přidání ztekucovadel, při výrobě injektážích směsí, se předpokládá snížení 

množství přidané vody do výrobní směsi. Méně vody, pak může vést ke zvýšení 

manipulačních pevností a také ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností 

výsledné směsi po zatvrdnutí. V Tab. 14 je uvedený přehled vhodných plastifikačních 

přísad pro výrobu injektážích směsí.  

Tab. 14 Přehled vybraných průmyslově vyráběných ztekucovadel 

Název Základ Funkce Cena 

Hexametafosfát 
sodný 

hexametafosfát 
sodný 

Dispergační činidlo u ztekucování 
jílů a dalších půdních typů. 

89,- 
Kč/kg 

Tripolyfosfát 
sodný 

tripolyfosfát 
sodný 

Lehce hygroskopické granulky, 
bezbarvé, ve vodě rozpustné; jeho 
vlastnosti se nacházejí mezi 
pyrofosforečnanem sodným a 
polymetafosforečnanem sodným 
(resp. hexametrfosforečnanem 
sodným); jeho roztoky při déle 
trvajícím zahřívání mají sklon 
k rozkladu na ortofosforečnany;  je 
stálejší než vyšší fosforečnany 
(metafosforečnany), ale méně stálý 
než pyrofosforečnan sodný. pH 1% 
roztoku vodného při 25 °C je 9,7 - 
9,8, změkčovadlo vody; 
emusifikátor; konzervace masa. 

89 
Kč/kg 
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7 ETAPA 2: ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE A 
POPÍLKU 

S ohledem na předešlé etapy byl vybrán soubor surovin, vhodných pro použití 

v dané technologii sanace vodních staveb. Spolu tyto složky vytváří směs, která má 

své specifické vlastnosti. Z fyzikální stránky se jedná o velmi složité prostředí.  

Od jiných látek se liší hlavně tím, že se sestává ze tří fází – fáze pevné,  

kapalné a plynné. Vzájemný poměr jednotlivých fází a jejich vzájemný vztah je 

faktorem, který ovlivňuje chování složek jako celku. Voda na rozdíl od zrn zeminy 

přenáší pouze tlak, nikoliv smykové napětí. Pokud chceme prozkoumat stav 

napjatosti směsi pod vlivem vlastního či vnějšího zatížení, a to jak z hlediska 

deformace, kterou změna napjatosti vyvolala, nebo z hlediska porušení, ke kterému 

případně tato změna může vést, musíme vždy znát vlastnosti složek působících  

jako celek.  

Takovéto vlastnosti se určují nejčastěji pomocí laboratorních zkoušek, 

případně pomocí zkoušek in situ (v terénu). Je prováděno množství vstupních analýz 

pro stanovení rozhodujících parametrů pro další experimentální činnost.  

Vlastnosti směsí zjištěných pomocí laboratorních zkoušek můžeme rozdělit na: 

 fyzikální vlastnosti (charakterizují kvantitativně pevné částice, vodu, 
vzduch a jejich vzájemný poměr): 

1. Granulometrie (zrnitost),  

2. Viskozita,  

3. Koeficient filtrace, atd. 

 mechanické vlastnosti (charakterizují směsi při deformaci, porušení): 
1. Stanovení pevnosti v tlaku, 

2. Smrštění. 

7.1 ZKOUŠENÍ SMĚSI NA BÁZI JÍLU GE A KLASICKÉHO 
POPÍLKU  

V rámci výzkumu se u navržených injektážních směsí prováděla zkouška 

objemové hmotnosti v čerstvém a zatvrdlém stavu (při přirozené vlhkosti),  

mez tekutosti dle Vasilieva, konzistence pomocí Marsh kužele (čas nutný pro 

výtok směsi z kužele) a rozlití na střásacím stolku (průměr rozlití směsi).  

Na jednotlivých směsích se dále prováděly zkoušky dekantace - odstoje vody a pro 

zjištění dalších parametrů byly směsi zkoumány také pomocí rotačního viskozimetru 

(Viskomat NT). Jako rozhodující parametr byla zvolena reologie směsi,  

která rozhoduje o následné úspěšnosti sanace z pohledu vyplnění všech nespojitostí 

a kaveren injektovaným materiálem. Stanovení pevnostních parametrů je pro tento 

druh využití materiálu spíše doplňující hodnota. Jedná se pouze o potřebu zachovat 

soudržnost a pevnosti injektované zeminy. Na následujících obrázcích jsou uvedeny 

receptury, které názorně ukazují, jak se mění nutná příměs vody pro zachování 



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

58 
 

konzistence dle Marshe v rozmezí 50 - 75 s. Jako základní surovina byla použita 

standardní kvalita jílu Ge (montmorilloniticko-ilitický), který byl mísen 

s vysokoteplotním popílkem (25 %, 50 %, 75 % a 100 %). 

Na Obr. 18 je zobrazena dekantace neboli odstoj vody u směsí v čerstvém 

stavu. Vlevo je vzorek 100 % jílu Ge, dále je směs, ke které bylo postupně přidáváno 

vždy 25 % popílku v poslední směsi (vpravo) se nachází 100 % popílku.    

 

Obr. 18: Zobrazení dekantace 

V následujících obrázcích jsou uvedeny závislosti výsledků stanovení viskozity 

Marsh kuželem na vlhkosti injektážní směsi. Optimální hodnota viskozity Marsh 

kuželem je dána dle zkušeností z obdobných injektážních prací rozmezím 45 – 75 s, 

což zkoušené injektážní směsi splňují. Dále jsou zde uvedeny výsledky stanovení 

pevnosti v tlaku a také smrštění vzorků, včetně jejich vlhkosti pro ilustraci chování 

jednotlivých směsí. 

 

Obr. 19: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge a klasického popílku 
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Na Obr. 19 je uvedena závislost viskozity na vlhkosti jílu Ge a klasického 

popílku. Z obrázku můžeme vidět, že s přibývajícím množstvím popílku docházelo ke 

snižování potřebného množství vody. Jíl má tendenci díky větší mezi tekutosti na 

sebe vázat větší množství vody. To se projevilo i na samotné konzistenci.  

Popílek zlepšoval reologické vlastnosti, ale zároveň zvyšoval již výše zmíněnou 

dekantaci. Proto je při návrhu směsi vhodné volit takové množství popílku, které 

nebude zvyšovat odstoj vody, ale zároveň částečně zlepší reologické vlastnosti 

směsi. Optimální bylo volit množství popílku do cca 30 %. 

 

Obr. 20: Výsledky stanovení pevnosti v tlaku vzorků na bázi jílu Ge a klasického 
popílku 

Z Obr. 20 můžeme vidět pevnosti vzorků po 28 dnech zrání směsi.  

Se zvyšujícím se množství popílku docházelo ke snižování pevnosti. Jíl spolu 

s popílkem tvoří méně pevné vazby, jež jsou důsledkem poklesu pevnosti. I zde je 

tedy zřejmé, že optimální množství popílku, které je do směsi vhodné přidat se 

pohybuje okolo 25 %. I přes snižující se množství vody nedocházelo ke zvýšení 

pevnosti. Můžeme usuzovat, že přítomnost vlhkosti není hlavním parametrem 

ovlivňujícím výsledné pevnosti směsi. 
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Obr. 21: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků na bázi jílu Ge a 
klasického popílku 

Na následujícím Obr. 21 můžeme vidět výsledky stanovení hodnoty smrštění 

vzorků po 28 dnech zrání. Vzorky vykazovaly poměrně velké hodnoty smrštění. 

Nejvíce to pak bylo znatelné u směsi, kde bylo použito 75 % jílu Ge a 25 % popílku. 

Opět je zřetelné, že jíl má tendenci na sebe vázat poměrně velké množství vody, 

které při vysychání postupně uvolňuje. Díky tomu dochází u vzorků k větším 

objemovým změnám ve srovnání se vzorky, kde bylo použito větší množství popílků. 

Směsi ovšem nevykazovaly díky objemovým změnám žádné popraskání, potrhání či 

jakoukoliv jinou destrukci, která by měla za následek případné pronikání vody. 

 

Obr. 22: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge a klasického 
popílku 
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Z výsledků meze tekutosti, které můžeme vidět na Obr. 22 je patrné,  

že s přibývajícím množstvím popílků, docházelo ke snižování parametru meze 

tekutosti. Jelikož by tato hodnota měla být spíše vyšší, je na snaze volit optimální 

množství popílku takové, aby neohrožovalo, tak důležitý parametr směsi.   

Z výsledků lze konstatovat, že s rostoucím množstvím alternativní suroviny – 

popílku docházelo ke snižování potřebného množství vody (vlhkosti).  

Popílek zlepšoval reologické vlastnosti směsi, ale zároveň při vyšším množství 

popílku docházelo k větší dekantaci. Z toho můžeme usuzovat, že použití alternativní 

suroviny – popílku je účelné do hodnoty cca 25 %. Poté dochází ke zhoršování 

vlastností směsi. Vzhledem k méně pevným vazbám mezi popílkem a jílem dosahují 

vzorky s vyšším podílem popílku nižších pevností, i přes nižší vlhkost vzorků.  

U všech vzorků bylo zaznamenáno poměrně vysoké procento smrštění,  

které je nejvíce zřetelné u vzorků s vyšším podílem jílu. Jíl na sebe váže větší 

množství vody, díky kterému dochází při vysychání k většímu smrštění.  

Tab. 15 Hodnoty koeficientu filtrace 

Složení směsi 
Koeficient 

filtrace k [m.s-1] 

1) 75 % pop. + 25 % jíl Ge  1,7 · 10-8 

2) 50 % pop. + 50 % jíl Ge  1,8 · 10-9 

Pro orientaci z hlediska propustnosti směsí, byly stanoveny, u vybraných 

vzorků, parametry koeficientu filtrace. Propustnost byla provedena pouze pro  

2 vzorky, u kterých bylo použito 50 % a více alternativní suroviny, u kterých se 

předpokládalo nesplnění požadavku na zařazení směsi do kategorie nepropustných 

zemin. Při porovnání směsí, kde bylo přidáno pouze 25 % popílku k jílu Ge, případně 

pouze použití 100 % jílu Ge, vyšel koeficient propustnosti nad hodnotu 10-8 [m·s-1]. 

Nacházel se tedy v oblasti nepropustné až velmi nepropustné dle ČSN 73 2310.  

Ze stanovených parametrů, můžeme vidět, že tyto směsi (Tab. 15) vykazují 

přijatelnou hodnotu koeficientu filtrace. Vzorky s vyšším obsahem popílku mírně 

zvyšují propustnost, proto se doporučuje jejich použití v omezeném množství.  

7.2 ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE A FLUIDNÍHO POPÍLKU  

V rámci této etapy byl zkoušen, kromě klasického popílku také popílek fluidní. 

Na jednotlivých směsích byl pozorován účinek tohoto popílku ve směsi jak 

v čerstvém stavu, tak v zatvrdlém stavu. Zkoušky byly prováděny pro porovnání 

výsledků fluidního popílku s klasickým popílkem. Na těchto směsí se opět prováděly 

zkoušky v čerstvém stavu, pro stanovení konzistence, viskozity a vlhkosti a dále pak 

v zatvrdlém stavu, v tomto případě se jednalo hlavně o stanovení pevnosti v tlaku  

a určení míry smrštění.  

V následujících obrázcích jsou zobrazeny a popsány jednotlivé parametry 
zpracovaných směsí.  
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Obr. 23: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge a fluidního popílku 

V porovnání fluidního popílku s klasickým, můžeme na  Obr. 23 vidět,  

že s přídavkem fluidního popílku rostlo potřebné množství vody, pro stanovení 

konzistence pomocí Marsh kužele. Přítomnost fluidního popílku nad 50 % 

znesnadňovala reologické vlastnosti směsi, díky čemuž se zvyšovalo potřebné 

množství vody. Zároveň větší množství popílku způsobovalo větší dekantaci. 

Můžeme říci, že přídavek více jak 50 % popílku je neefektivní, jelikož se zhoršují 

parametry směsi.     

 

Obr. 24: Závislost pevnosti a vlhkosti po 28 dnech zrání směsí jílu Ge a fluidního 
popílku 
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Největší pevnosti měl samotný popílek. Bylo to z důvodu obsahu většího 

množství reaktivního CaO, který je u fluidních popílků nositelem pevností.  

Zároveň pokles vlhkosti byl u tohoto vzorku největší. Voda mohla samovolně 

reagovat s přítomným popílkem za vzniku nových hydratačních produktů.  

Z obrázku je zřejmé, že čím větší množství popílku bylo ve směsi přítomno, tím se 

zvyšovaly konečné pevnosti.  

 

Obr. 25: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků jílu Ge a fluidního popílku  

Největší smrštění vykazovaly vzorky s vyšším obsahem jílu. Jíl pohlcoval větší 

množství vody, v čerstvém stavu, což se projevovalo při vysychání.  

Nezreagovaná voda se samovolně odpařovala a docházelo tak k délkovým změnám 

na vzorku. Naopak nejmenší smrštění měla směs s přídavkem 50 % popílku. 

Z hlediska smrštění se přítomnost popílku v hodnotě 50 % jeví jako efektivní.  

Mimo délkové smrštění se hlavně u vzorku č. 2 (50 % jíl Ge + 50 % popílku (ETI)) 

také projevoval vznik smršťovacích trhlin směrem od povrchu do středu vzorku.  

 

Obr. 26: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge a fluidního popílku 
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Z obrázku stanovení meze tekutosti můžeme vidět, že s přibývajícím množstvím 

popílku docházelo ke zvyšování této hodnoty. U jílu je tento parametr závislý na 

množství jemnozrnných částic, které jsou na sebe schopny navázat velké množství 

vody, čímž se zvyšuje hodnota jejich meze tekutosti. U popílku ovšem docházelo ke 

zvyšování potřebného množství vody pro stanovení meze tekutosti díky tomu,  

že obsahuje větší množství reaktivního CaO, který ve styku s vodou okamžitě 

reagoval. Přidané množství vody je tak v tomto grafu zcela neobjektivní.  

Většího množství popílku (nad hodnotu cca 25 %) je tak zcela neefektivní. 

Z výsledků je zřejmé, že vlastnosti směsi jsou ovlivněny zvyšujícím se 

množstvím fluidního popílku, které obsahuje oproti klasickému, větší množství 

reaktivního CaO. Popílek tak ovlivnil vlastnosti směsi v již čerstvém stavu. Především 

se jednalo o konzistenci, která se stanovovala pomocí Marsh kužele. Se zvyšujícím 

se množstvím popílku docházelo k znesnadňování zpracovatelnosti, což mělo vliv i 

na narůstající dekantaci. Pevnosti se naopak zvyšovaly s přibývajícím množstvím 

popílků. Tento parametr je ovšem ve srovnání s konzistencí a mezí tekutostí méně 

cenný, proto nepatří ani zde mezi rozhodující parametry pro výběr směsi.  

Mez tekutosti byla ovlivněna přítomností reaktivního CaO, proto jsou výsledky zcela 

neobjektivní. Pokud by měl být ve směsi použit fluidní popílek, tak by bylo vhodné 

zvolit jeho množství pouze do cca 25 %.   

8 ETAPA 3: ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE, 
KLASICKÉHO POPÍLKU A CEMENTU 

Jak již bylo zmíněno výše jílová nebo jílocementová směs má minimální 

pevnost. V náplavech, kde jdou póry větší a kde se předpokládá větší nebezpečí 

vyplavení směsi při působení tlaku vody, je účelné právě volit směsi na bází 

cementového pojiva, kdy splníme podmínku jakési minimální pevnosti.  

Jakožto vápno i cement má při použití jisté nevýhody. První z nich je ta, že přidáme-li 

k jílu cement, směs ztrácí svou pronikací schopnost. Je to z toho důvodu, že cement 

má tendenci se zachycovat na valouny nebo zrna písku, čímž docházíí k vytvoření 

jakési „bariéry“, která brání pronikání jílocementové směsi. Další nevýhodou je 

zrnitost. Cement má oproti jílu hrubší zrna. To je opět příčina špatného pronikání 

směsi. 

Důležité při použití cementu je také jeho rozmíchání spolu s jílem a vodou. 

Navržená směs musí být řádně rozmíchána, k tomu slouží především dezintegrační 

míchačky. Při velmi účinném míchání jílu s cementem docházelo ke zvýšení 

povrchové energie dispergovaného systému. Díky dostatečnému míchání 

nedocházelo u směsí k výrazné dekantaci.  

Stejně jako tomu bylo u vápna, bohužel i zde docházelo k mírné pasivaci jílu, 

který ztrácel své vlastnosti. Ověřování množství cementu bylo prováděno  

od 0 % do 10 %. Jako optimální se zdálo být použití právě 4 % cementu. Bylo to 

hlavně z ekonomického hlediska. Vyšší dávka by zvyšovala celkové náklady.  
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Při hodnotě 4 % byly zároveň znatelné změny směsi oproti předchozí, kde nebylo 

použito žádné pojivo.  S přibývajícím množstvím cementu docházelo k nárůstu 

potřebného množství vody. Pro vytvoření konzistence, která by odpovídala 

parametrům Marsh kužele, bylo tedy neúčelné další zvyšování množství vody. 

Celkově cement působil jako složka, která částečně stabilizovala směs, výrazné 

změny směsi ale nebyly znatelné, proto se pro další výzkum cement nepoužíval. 

Výsledky měření, při použití cementu jako stabilizátoru jsou uvedeny a popsány 

v následujících obrázcích. 

 

Obr. 27: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge, popílku s příměsí 
cementu 

Z Obr. 27 můžeme vidět, že množství cementu ovlivňovalo množství přidané 

vody. Pojiva si vyžadují větší přídavek vody ve směsi, při jejím prvotním míchání. 

Dále si můžeme povšimnou, že popílek nám naopak množství vody mírně snižoval. 

Konzistence, tak byla ovlivněna ani ne tak přídavkem cementu, jak přítomností 

popílku. Celkově ale zvyšující se množství cementu zhoršovalo rozmíchávání 

(konzistenci) směsi, proto bylo nevhodné jeho použití ve více, jak 4 %.  
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Obr. 28: Výsledky stanovení pevnosti v tlaku vzorků na bázi jílu Ge, popílku s příměsí 
cementu 

Z Obr. 28 je zřejmé, že cement v množství 4 % výrazně nezvyšoval pevnosti 

směsi po 28 dnech zrání. Na obrázku si také můžeme povšimnout, že s přibývajícím 

množstvím popílku docházelo ke snižování pevnosti směsi. Je zřejmě, že popílek 

neochotně reagoval spolu s jílem a ani přídavek 4 % pojiva tuto vlastnost neovlivnil. 

Z hlediska vlhkosti vzorky se zvyšujícím se množstvím popílku, při zachování 4 % 

pojiva, snižovaly vlhkost po 28 dnech zrání více, než vzorky obsahující větší 

množství jílu. Je to z důvodu toho, že jíl má tendenci na sebe navázat větší  

množství vody.  

 

Obr. 29: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků na bázi jílu Ge, popílku s 
příměsí cementu 
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Na Obr. 29 můžeme vidět, že k výrazným objemovým změnám u vzorků 

nedocházelo.  Je to dáno zejména snížením aktivity jílů, kdy nedochází k tak 

výraznému smrštění. Nižší smrštění pak bylo znatelnější u vzorků obsahující větší 

množství popílků. Mohlo to být z toho důvody, že vzorky obsahovaly menší  

množství vlhkosti.  

 

Obr. 30: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge, popílku s příměsí 
cementu 

Z obrázku stanovení meze tekutosti můžeme vidět, že vzorky, které měly vyšší 

obsah jílu (tedy méně popílku) prokazovaly větší mez tekutosti. Cement se na změně 

meze tekutosti výrazně neprojevil.   

Celkově můžeme říci, že z ekonomického hlediska bylo účelné volit množství 

cementu v hodnotě okolo 4 %. Při tomto množství nedocházelo k výrazným nárůstům 

množství potřebné vody, pro stanovení konzistence. Pojiva totiž mají tendenci 

zvyšovat přítomnost kapaliny při stanovení reologických vlastností. Z hlediska 

pevností nedocházelo u vzorků k výrazným nárůstům. Parametr pevnosti ovšem není 

rozhodující, proto jeho nižší hodnota není příliš důležitá. Mez tekutosti přítomností 

cementu nebyla výrazně ovlivněna. Tuto hodnotu měnila přítomnost popílku.  

Cement měl ve funkci stabilizátoru jistý účinek, jinak s jílem reagoval velice 

neochotně. Proto se směsi obsahující cement zdají jako méně vhodné pro injektáž.   
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9 ETAPA 4: ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE, 
KLASICKÉHO POPÍLKU A VÁPNA 

V rámci další etapy se zabýváme otázkou vhodnosti použití vápna jako pojiva. 

Na rozdíl od cementu, vápno chemicky atakuje jílovou část zeminy, proto jej volíme 

jako hlavní součást při návrhu jílovitých injektážích směsí. Jako vápno pro stabilizaci 

uvažujeme hašené nebo nehašené vápno. Všechny jílové minerály jsou atakovány 

vápnem podle obsahu oxidů křemíku. V rámci návrhu směsí dále zkoumáme 

množství vápna, kdy se uplatní jeho vlasti. Návrh by měl být takový, aby byl jíl ve 

směsi aktivní a abychom využili jeho hlavní funkci. Není účelné volit takové množství 

vápna, které bude mít negativní dopad na výsledné vlastnosti injektážní směsi. 

Pro návrh směsi byl zvolen Jíl Ge, klasický popílek a 2 % vápna.  

Bylo ověřováno množství vápna od 0 % do 10 %. S přibývajícím množstvím vápna 

docházelo k nárůstu potřebného množství vody, což bylo neúčelné.  

Směs se s přibývajícím množstvím vápna hůře zpracovávala a měnila reologické 

vlastnosti. Účelné tedy bylo snížit hodnotu přidaného pojiva na 2 %. Při této hodnotě 

nedocházelo ke zhoršení vlastností směsi, naopak docházelo ke stabilizaci složek. 

Zároveň bylo pozorováno snížení dekantace a sedimentace částic.  

Výsledky stanovení jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v následujících obrázcích. 

 

Obr. 31: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge, popílku s příměsí 
vápna 

Na Obr. 31 můžeme vidět závislost viskozity na vlhkosti směsi. Při stanovování 

konzistence směsi bylo pozorovatelné mírné zhoršení zpracovatelnosti.  

Docházelo ovšem k mírnému snížení dekantace. Bylo to z důvodu přítomnosti 

vápna, které ve styku s vodou okamžitě reagovalo. To se projevilo i na zkoušce 
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stanovení viskozity, kdy přidané množství vápna ovlivnilo hodnotu potřebné vlhkosti,  

která se v jeho přítomnosti zvyšovala. Naopak s přibývajícím množstvím popílku se 

její hodnota mírně snižovala.  

 

Obr. 32: Výsledky stanovení pevnosti v tlaku vzorků na bázi jílu Ge, popílku s příměsí 
vápna 

Z následujícího obrázku (Obr. 32) můžeme vidět, že vápno chemicky atakuje jíl. 

V jeho přítomnosti jíl ztrácel své vlastnosti. Především se jedná o snížení pevnosti 

směsi po 28 dnech zrání. Ani zvyšující se hodnota popílku nijak pevnosti spolu 

v kombinaci s jílem neovlivňovala.  

 

Obr. 33: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků na bázi jílu Ge, popílku s 
příměsí vápna 
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Z Obr. 33 je vidět, že u vzorků nedocházelo k velkým objemovým změnám. 

Bylo to z již zmiňovaného důvodu, kterým bylo snížení aktivity jílu v přítomnosti 

vápna. Větší smrštění pak vykazovaly vzorky s vyšším množstvím popílku.  

 

Obr. 34: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge, popílku s příměsí 
vápna 

Mez tekutosti, jak je vidět na Obr. 34 výrazně nebyla ovlivňována přítomností 

vápna. Pojivo si pouze vyžadovalo větší množství vody, pro stanovení reologických 

vlastností. A tím pádem se mohla mírně zvýšit i hodnota meze tekutosti ve srovnání 

se směsí, kde pojivo nebylo použito. S přibývajícím množstvím popílku pak 

docházelo ke snižování hodnoty meze tekutosti. 

Výsledky zkoušení vzorků s příměsí vápna vykazují určité rozdíly oproti 

předchozím především v pevnostech a míře smrštění. Je to dáno zejména snížením 

aktivity jílů, kdy nedochází k tak výraznému smrštění. Tím dosahují vzorky i nižších 

pevností. Zároveň v čerstvém stavu vykazují směsi s obsahem 2 % vápna zvýšení 

potřebného množství vody. To se mírně snižuje s přídavkem popílku. Viskozita směsi 

se ovšem zvyšuje.  

Tab. 16 Hodnoty koeficientu filtrace 

Složení směsi 
Koeficient 

filtrace k [m.s-1] 

1) 50 % pop. + 50 % jíl Ge + 2 % vápna  5,1 · 10-8 

2) 75 % pop. + 25 % jíl Ge + 4 % cement  2,6 · 10-7 

3) 50 % pop. + 50 % jíl Ge + 4 % cement  1,9 · 10-8 
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U směsí spolu s jílem Ge, popílkem a vápnem, byly rovněž stanoveny 

koeficienty filtrace. Pro srovnání byly také stanoveny směsi spolu s cementem. 

Z tabulky je zřejmé, že cement ve směsi snižuje hodnotu koeficientu filtrace, to byl 

další důvod, pro vyloučení cementu jako pojiva, dále se používá jen vápno.  

Hodnoty koeficientů filtrace spolu s vápnem mají poměrně vysokou hodnotu 

součinitele propustnosti. Tyto hodnoty jsou příliš vysoké, proto se směsi nejeví jako 

optimální z hlediska použití. 

10 ETAPA 5: ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE, 
POPÍLKU A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

V další fázi řešení byl ověřován vliv plastifikačních přísad (ztekucovadel  

a stabilizátorů). Byly ověřovány vlastnosti směsí, kde se použily ztekucovadla jakými 

jsou např. hexametafosfát sodný a tripolyfosfát sodný. V rámci této etapy se 

ověřovalo také potřebné množství přidané přísady. Je účelné použití plastifikačních 

přísad v případě, že nezvyšují náklady na návrh složení. V následujících obrázcích 

jsou zobrazeny výsledky zkoušených směsí.  

 

Obr. 35: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge, popílku s 
plastifikačními přísadami 

Při zkoušení závislosti vlhkosti na konzistenci bylo důležité stanovit množství 

přidaných ztekucovadel. Jako optimální se jeví použití 0,6 % této přísady.  

Použitá přísada mírně snižovala potřebné množství vody pro dosažení viskozity.  

Vliv ztekucovadla na množství záměsové vody není tak zřetelný, jak bylo očekáváno. 

Důležitým parametrem bylo pozorování vlivu přísady na sedimentaci částic.  

U takto navržených směsí docházelo k rovnoměrnému rozptýlení částic, které si tuto 

vlastnost zachovávaly až do vytvrdnutí. Použitá přísada směs stabilizuje, což se u 

vzorků projevuje menší dekantací. Lepší vlastnosti směsi v čerstvém stavu byly 
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pozorovány při použití plastifikační přísady hexametafosfátu sodného. Projevovalo se 

to snížením dekantace u vzorků. 

 

Obr. 36: Vzorek se 100 % popílku (vlevo) a vzorek se 100 % popílku a plastifikační 
přísadou hexametafosfátu sodného (vpravo) [Vlastní zdroj] 

Obrázky ukazují funkci hexametafosfátu sodného jako stabilizátoru. 

 

Obr. 37: Výsledky stanovení pevnosti v tlaku vzorků na bázi jílu Ge, popílku s 
plastifikačními přísadami 

Z uvedených výsledků (Obr. 37) můžeme vidět, že pevnosti vzorků jsou oproti 

předešlým výsledkům vyšší. Může to být způsobeno účinkem ztekucovadla,  

který způsobuje větší rozptýlenost jednotlivých částic ve směsi (nedochází 

k sedimentaci). Tímto účinkem byly jednotlivé částice použitých materiálů blízko sebe 

a mohly tak vykazovat pevnější strukturu.  
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Obr. 38: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků na bázi jílu Ge, popílku s 
plastifikačními přísadami 

Z Obr. 38 pro zobrazení smrštění během zrání vzorků můžeme vidět,  

že u těchto směsí nedocházelo k velkým smršťovacím změnám oproti předešlým 

výsledkům. Větší změny smrštění byly pozorovatelné u směsí, kde bylo přidáno větší 

množství alternativní suroviny – popílku. Ztekucovadla účelně stabilizují především 

jíl, u kterého je pozorovatelné menší smrštění oproti vzorkům, kde bylo použito více 

alternativní suroviny. Můžeme říci, že použití ztekucovadel, především 

hexametafosfátu sodného, je účelné a dochází ke zlepšení vlastností  

injektážních směsí.  

 

Obr. 39: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge, popílku s 
plastifikačními přísadami 
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Obr. 39 znázorňující stanovení meze tekutosti vzorků. Z tohoto obrázku je 

zřejmé, že plastifikační přísada mírně snižovala mez tekutosti.  

Především v kombinaci s popílkem. S přibývajícím množství popílku docházelo ke 

snižování meze tekutosti. Tento parametr mohl být tedy ovlivněn, jak přítomností 

plastifikační přísady, tak přítomností popílku. U směsi, kde byl použit pouze jíl Ge 

spolu s plastifikační přísadou, nedošlo ke změně meze tekutosti. V grafu není tedy 

tato směs zobrazena. Zároveň je to z důvodu porovnání vlivu druhu plastifikační 

přísady na výsledné vlastnosti směsi.  

Z výsledků je zřejmé, že přítomnost plastifikační přísady, především 

hexametafosfátu sodného, ovlivnila reologické vlastnosti směsi. Především se 

jednalo o vliv této přísady jako stabilizátoru. U směsí bylo znatelné snížení 

dekantace. Zároveň bylo pozorovatelné, že nedochází k sedimentaci částic.  

To ovlivnilo také výsledné pevnosti, které se lišily od ostatních směsí. Mez tekutosti 

nebyla výrazně přídavkem plastifikační přísady ovlivněna. Účinné se jeví použití 

množství plastifikační přísady kolem hodnoty 0,6 %. Je to hlavně z  

ekonomického hlediska.  
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11 ETAPA 6: ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE, LUPKU 
A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

V této etapě byly zkoumány vlastnosti lupku spolu s jílem a plastifikační 

přísadou. Lupek byl použit jako alternativní surovina, která by částečně nahradila jíl. 

Tento materiál byl vybrán především díky jemné granulometrii, která je při návrhu 

sanace sypaných hrází důležitým parametrem. Lupek oproti jílu nemá tak velké 

schopnosti chovat se plasticky. I přes to byly ověřeny parametry pro jeho použití. 

Množství přidaného lupku bylo jako v předchozích příkladech a to v množství  

25 %, 50 % a 100 %. Nejprve byly ověřovány vlastnosti lupku spolu s jílem, dále byla 

k těmto dvou surovinám přidána ještě plastifikační přísada. Výsledky provedených 

zkoušek jsou znázorněny v následujících obrázcích.  

11.1 ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE A LUPKU 

 

Obr. 40: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge a lupku 

Z Obr. 40 můžeme pozorovat závislost viskozity na vlhkosti u směsí jílu Ge 

spolu s lupkem. Z hlediska reologických vlastností se lupek choval podobně jako 

popílek. Na rozdíl od popílku lupek ještě více snižoval potřebné množství vody pro 

stanovení parametru viskozity. Stejně jako tomu bylo i u směsí s popílkem i zde 

zvyšující se množství lupku způsobovalo větší dekantaci. Sedimentace částic tak 

byla ještě znatelnější oproti předchozím směsím.  
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Obr. 41: Výsledky stanovení pevnosti v tlaku vzorků na bázi jílu Ge a lupku 

Výsledky stanovení pevnosti v tlaku Obr. 41 ukazují, že s přibývajícím 

množstvím lupku docházelo ke snížení hodnoty pevnosti v tlaku. Lupek reagoval 

spolu s jílem velice neochotně. Zároveň u těchto směsí docházelo v průběhu zrání 

k sedimentaci částic, což se projevilo především na výsledných pevnostech směsi. 

Se zvyšujícím se množstvím popílku docházelo ke snižování výsledných pevností.    

 

Obr. 42: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků na bázi jílu Ge a lupku 

U vzorků, jak je vidět na Obr. 42, nebyly pozorovány velké smršťovací změny. 

Větší hodnoty smrštění vykazovaly vzorky s nižším obsahem lupku. Je znatelné,  

že lupek není složkou, která by měla za následek změnu smrštění.  
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Obr. 43: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge a lupku 

Mez tekutosti, jak bylo zmíněno výše, je hlavní parametr použitelnosti materiálu 

pro injektážní směs. Z Obr. 43 je vidět, že mez min 60 % lupek nesplňuje.  

Ani v kombinaci spolu s jílem, se hodnoty meze tekutosti výrazně nezvyšovaly. 

Použití lupku jako alternativní suroviny naopak zhoršovalo vlastnosti injekční směsi. 

Jíl, díky použití právě této suroviny, ztrácel své vlastnosti.  

Z výsledků je zřejmé, že kombinace jílu s lupkem, jako alternativní surovinou, 

není zcela ideální pro návrh injektážní směsi. Lupek snižoval hodnotu meze tekutosti 

ještě podstatně více než popílek. Pro stanovení zkoušky viskozity se choval lupek 

podobně jako popílek. Čím větší množství lupku bylo ve směsi použito, tím se 

snižovalo potřebné množství vody. Přítomnost lupku se projevila také na konečných 

pevnostech v tlaku. Čím více lupku směs obsahovala, tím nižší pevnosti vykazovala. 

Bylo to způsobeno tím, že lupek spolu s jílem reagoval velice neochotně.  

Z hlediska granulometrie se tento materiál jeví jako vhodný pro použití.  

Tento parametr není ovšem při návrhu složení injektážní směsi dostačující. 

Důležitější je obsah mineralogického složení, které by zaručovalo bobtnavost a 

plastičnost používaného materiálu. Lupek bohužel takovéto složky neobsahuje.   

Jako částečná náhrada jílu Ge se tedy lupek nehodí pro použití.  
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11.2 ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE, LUPKU A 
PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

Pro zlepšení vlastností směsi byla k jílu Ge a lupku přidána plastifikační přísada 

hexametafosfátu sodného, která by směs lépe stabilizovala. Výsledky stanovených 

zkoušek jsou uvedeny v následujících obrázcích. 

 

Obr. 44: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge, lupku a plastifikační 
přísady 

Na Obr. 44 můžeme vidět závislost viskozity na vlhkosti suspenzí,  

u kterých byla přidána plastifikační přísada hexametafosfátu sodného. U směsí po 

přidání plastifikační přísady došlo k mírnému snížení potřebného množství vody,  

pro stanovení zkoušky viskozity a tím pádem, ke zlepšení reologických vlastností.  

Pokles této reologické vody byl ještě znatelnější než u směsí, kde byl k jílu přidán 

pouze popílek. U namíchaných suspenzí jsme si mohli v čerstvém stavu všimnout 

snížení odstoje vody a také sedimentace částic. Plastifikační přísada tak mírně 

ovlivnila vlastnosti směsi v čerstvém stavu.  
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Obr. 45: Výsledky stanovení pevnosti v tlaku vzorků na bázi jílu Ge, lupku a 
plastifikační přísady 

Z následujícího Obr. 45 si můžeme povšimnout vliv plastifikační přísady na 

výsledné pevnosti směsí. Oproti předešlým směsím nedocházelo k výrazným 

změnám. Hodnoty se pohybovalo téměř stejně. U některých směsí došlo k mírnému 

zvýšení pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání, ve srovnání s předešlými směsmi,  

kde nebyla přidána plastifikační přísada. I zde fungoval hexametafosfátu sodný,  

jako účinný stabilizátor směsi. Jednotlivé částice tak byly rovnoměrně rozptýleny,  

až do zatvrdlého stavu, a díky tomu došlo u některých směsí k mírnému nárůstu 

pevností.  

 

Obr. 46: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků na bázi jílu Ge, lupku a 
plastifikační přísady 



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

80 
 

Jak je vidět na Obr. 46 ani zde nedocházelo u směsí k výrazným objemovým 

změnám způsobeným jejím zráním. Větší smrštění vykazovaly vzorky s vyšším 

množstvím jílu. Největší smrštění bylo zaznamenáno u vzorku, kde byl použit pouze 

lupek s plastifikační přísadou. Mohlo to být způsobeno zvýšeným množstvím vody, 

které vzorek obsahoval i v zatvrdlém stavu. 

 

Obr. 47: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge, lupku a 
plastifikační přísady 

Z následujícího Obr. 47 můžeme vidět výsledky zkoušky stanovení meze 

tekutosti. Při použití plastifikační přísady došlo k mírnému snížení meze tekutosti. 

Nejmenší mez tekutosti pak vykazoval samotný lupek a přídavkem hexametafosfátu 

sodného. Z obrázku je zřejmé, že všechny vzorky vykazují příliš nízké hodnoty meze 

tekutosti, proto se použití lupku, v kombinaci s plastifikační přísadou, ani zde nejeví 

jako optimální. 

Výsledky směsí ukazují, že při použití plastifikační přísady hexametafosfátu 

sodného, došlo k mírné stabilizaci směsi. Nedocházelo k velkým dekantacím a směs 

si až do zatvrdlého stavu měla tendenci zachovat rovnoměrné rozptýlení složek.  

To mělo za následek mírné zvýšení pevnosti a smrštění. Ovšem i po použití 

stabilizační přísady nedošlo k výraznému zlepšení parametrů, které jsou na směs 

kladeny. Především jde o zkoušku stanovení meze tekutosti, která je při použití 

lupku, v kombinaci s plastifikační přísadou, příliš nízká. Proto se použití jílu Ge 

s lupkem a plastifikační přísadou nejeví jako vhodné pro návrh injekční směsi.   
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12 ETAPA 7: ZKOUŠENÍ SMĚSÍ NA BÁZI JÍLU GE, 
KLASICKÉHO POPÍLKU A VODNÍHO SKLA 

Jendou z možností návrhu injekčních směsí je využití koloidních roztoků. Jedná 

se o chemické směsi vyrobené nejčastěji na bázi vodního skla. Vodní sklo je 

představitelem rozpustného alkalického křemičitanu sodného nebo draselného 

(Na2SiO3, K2SiO3). Poměr mezi těmito dvěma křemičitany udává tzv. molární modul 

vodního skla (SiO2/Na2O). Jak je uvedeno v [10] by se hodnota molárního modulu 

měla u injekčních směsí pohybovat kolem 3,2. Tuhnutí směsi, kde je využito právě 

vodní sklo, je založeno na principu gelovatění vodního skla. V průběhu procesu 

dochází ke vzniku gelu kyseliny křemičité. Pevnost kyseliny křemičité narůstá 

s koncentrací SiO2 a nepřímo úměrně s koagulační dobou. Vyrobené směsi 

z vodního skla mohou být rozděleny na měkké gely a tvrdé gely. Závisí to na druhu 

reaktivu a koncentraci vodního skla [10].  

Měkké gely vznikají při velkém zředění vodního skla. Je to v tom případě,  

že je ve směsi použitý velký poměr mezi množstvím vodního skla a vodou  

(30 % vodního skla a 70 % vody) a při použití minerálních reaktivů. Takto vzniklé 

směsi mají malou pevnost (0,1 až 0,2 MPa). Vhodnými faktivy se jeví použití 

vápenného mléka, zředěné kyseliny sírové, solné, dusičné, fosforečné, hlinitanu 

sodného atd. [9] Jedná se o směsi, které byly prováděny právě v rámci této etapy 

(etapa 7). Na základě ekonomického hlediska u směsí nebyl použit žádný reaktant.  

Pouze se spoléhalo na reakce vodního skla s křemičitými složkami jílu.  

Tvrdé gely vznikají dle [10] při nízkém zředění (60 až 75 % vodního skla  

na 25 % až 40 % vody) a dále při použití organických reaktivů. Doba tuhnutí směsí 

pak závisí na koncentraci vodního skla, modulu vodního skla, druhu použitého 

reaktivu, koncentraci reaktivu a teplotě. Snížení teploty vede k prodloužení doby 

tuhnutí.  

Při návrhu směsí se vycházelo z ekonomického hlediska, proto se při míchání 

směsí požily pouze 2 % vodního skla. V následujících obrázcích jsou zobrazeny a 

popsány výsledky jednotlivých měření.  
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Obr. 48: Závislost viskozity na vlhkosti suspenzí na bázi jílu Ge, popílku a vodního 
skla 

Na Obr. 48 můžeme vidět závislost vlhkosti na konzistenci směsi jílu Ge, 

popílku a vodního skla. Použití vodního skla mírně ovlivnilo konzistenci směsi 

v čerstvém stavu. Směs měla tendenci se lépe rozmíchávat. Zároveň nedocházelo u 

směsí k přidávání nadbytku vody pro stanovení hodnoty Marsh kužele, oproti 

směsím, kde bylo použito pojivo (cement, vápno). Přidání vodního skla tedy nijak 

výrazně nezvyšovalo hodnotu vlhkosti směsi v čerstvém stavu.  

Důležitým parametrem, který byl u směsí pozorován, byla dekantace, ke které u 

vzorků s použitím vodního skla téměř nedocházelo. Vodní sklo působilo v čerstvé 

směsi příznivě.   
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Obr. 49: Výsledky stanovení pevnosti v tlaku vzorků na bázi jílu Ge, popílku a 
vodního skla 

Pevnost směsí, která byla stanovena po 28 dnech zrání (Obr. 49), nebyla nijak 

výrazná. Směsi vykazovaly ve srovnání s ostatními spíše nižší hodnotu.  

Bylo to způsobeno méně pevnými vazbami mezi vodním sklem, jílem a popílkem. 

Pokud bychom chtěli vodní sklo více aktivovat, bylo vhodné přidat do směsi pojivo 

(cement).  

 

Obr. 50: Výsledky stanovení objemového smrštění vzorků na bázi jílu Ge, popílku a 
vodního sklo 
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U vzorků s přídavkem vodního skla bylo pozorováno největší smrštění u směsí 

s větším přídavkem jílu Ge. Jíl na sebe vázal větší množství vody, které se v průběhu 

zrání odpařovalo. Proto největší smrštění bylo zaznamenáno u směsi č. 1, kde byl 

použit jíl Ge spolu s 2 % vodního skla.  

 

 

Obr. 51: Výsledky stanovení meze tekutosti vzorků na bázi jílu Ge, popílku a vodního 
skla 

Z Obr. 51 můžeme vidět výsledky zkoušky stanovení meze tekutosti. Při použití 

vodního skla nedošlo k výraznému snížení meze tekutosti. Použití vodního skla ve 

směsi nijak neovlivňovalo hodnotu meze tekutosti. Nejmenší mez tekutosti pak 

vykazoval samotný popílek s přídavkem vodního skla. Největší hodnota stanovení 

meze tekutosti byla u směsi, kde byl použit pouze jíl Ge spolu s vodním sklem.  

Ze stanovených výsledků směsí můžeme říci, že použití vodního skla mírně 

ovlivňovalo vlastnosti směsí v čerstvém stavu. Docházelo ke zlepšení konzistence a 

dekantace. U směsí nedocházelo téměř k žádné dekantaci a jednotlivá zrna byla 

rovnoměrně rozptýlena. Tuto vlastnost si směsi zachovávaly až do zatvrdlého stavu. 

To ovšem nemělo vliv na výsledné vlastnosti v zatvrdlém stavu. U vzorků v zatvrdlém 

stavu bylo pozorováno zhoršení vzájemného působení jednotlivých složek.  

Vodní sklo nebylo výrazně aktivováno, což vedlo ke snížení pevností směsí.  
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13 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A POROVNÁNÍ HODNOT 
KOEFICIENTU FILTRACE  

V následujících tabulkách (Tab. 17 a Tab. 18) jsou shrnuty výsledky směsí. 

Jedná se o stanovení meze tekutosti, vlhkosti v čerstvém stavu, viskozity pomocí 

marsh kužele, pevnosti po 28 dnech zrání a smrštění.  

Z výše uvedených charakteristik směsi patří mezi nejdůležitější vlastnost 

použitých surovin mez tekutosti. Tato hodnota by se měla pohybovat nad 60 %. 

Z výsledků je zřejmé, že tuto hodnotu splňují především směsi s vyšším podílem jílu 

Ge. Jíl Ge obsahuje jílové minerály, jež mají tendenci na sebe navázat určité 

množství vody. Je to důležité zejména z toho důvodu, že směsi na této bázi budou 

mít tendenci na sebe v hrázi navázat určité množství vody, které zajistí snížení 

propustnosti hráze. Důležité je také ekonomické hledisko, které je snahou snížit. 

Proto se jako náhrada jílu volí použití vysokoteplotního popílku. Ten je optimální jak 

z mineralogického hlediska, tak z granulometrického. Z tohoto důvodu se jako 

optimální jeví použití směsi složené ze 75 % jílu Ge + 25 % vysokoteplotního 

popílku (ETU). Méně vyhovující, z hlediska stanovení meze tekutosti, jsou pak 

směsi, které mají tuto hodnotu příliš nízkou, proto se nedoporučují jako vhodné pro 

použití. Mezi ně patří ty, jež obsahují více alternativní suroviny (popílku či lupku) a to 

nad hodnotu 25 %. Velké snížení hodnoty meze tekutosti je u směsi složené  

ze 100 % vysokoteplotního popílku (ETU) + 4 % CEM, kde byla naměřena 

hodnota meze tekutosti 27 %. Dále zde patří směs ze 100 % lupku, zde byla 

hodnota meze tekutosti 33 %.  

Vlhkost, jež je uvedena jako druhý parametr v tabulce, souvisí se samotným 

složením směsi. Suroviny, jež jsou složeny z vyššího podílu jemných částic (jíl Ge) 

potřebují na obalení jednotlivých zrn vyšší množství vody. To samé platí i pro pojiva, 

které navíc při styku s vodou okamžitě reagují za vzniku hydratačních produktů.  

Mezi tyto směsi tedy patří 100 % jílu Ge, 100 % jílu Ge + 4 % CEM / 2 % VÁP.  

Tyto směsi přirozeně tedy zvyšují potřebné množství vody. Z hlediska použití patří 

mezi vhodné pro použití. Popílek naopak reologické množství vody snižoval. 

Obsahuje totiž kulovitá zrna, jež mají tendenci zlepšovat tření jednotlivých zrn a tím, 

snižovat množství vody. To ovšem neplatí u fluidního popílku (ETI), který obsahuje 

vyšší množství volného CaO, u kterého dochází k okamžité reakci s vodou.  

To se projevuje jeho tvrdnutím. U směsí s vyšším podílem popílku se projevovalo 

zvýšení hodnoty dekantace. Ta může být v určitém případě žádoucí. Jedná se o ty 

případy, kdy hodnota dekantace (odstoje vody) není příliš vysoká a voda zde plní 

samoošetřovací vlastnosti pro směs. To platí pro směsi s přídavkem popílku  

do 50 %. Mezi ně tedy patří směsi složené ze 75 % jílu Ge + 25 % (ETU/ETI)  

a 50 % jílu Ge + 50 % (ETU/ETI). Tyto směsi patří z hlediska vlhkosti jako optimální 

pro použití. Mezi méně vhodné směsi pak patří ty, které obsahují více jak 50 % 

popílku, u nichž byla zaznamenána vysoká dekantace. Větší vlhkost tedy vykazovaly 

směsi s vyšším podílem jílu Ge. Snižování vlhkosti pak bylo zaznamenáno 
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s přibývajícím množstvím popílku. Očekávalo se snížení množství vlhkosti při použití 

plastifikační přísady. Tohoto výsledku ovšem nebylo dosaženo. Plastifikační přísady 

v tomto případě fungují jako stabilizátory a ne pro snížení potřebného množství vody 

ve směsi.   

Stanovení viskozity se provádělo pomocí Marsh kužele, kterým se zjišťuje 

konzistence směsi. Optimální hodnota viskozity dle Marshe by se měla pohybovat 

v rozmezí 60 ± 20 s. Tento parametr je ovlivněn použitím alternativní suroviny 

(popílku), která zlepšuje reologické vlastnosti, díky kterým docházelo ke snižování 

času výtoku směsi. Naopak pojiva měly tendenci tuto hodnotu zvyšovat.  

Bylo to z toho důvodu, že u pojiv docházelo k okamžitým hydratačním reakcím po 

smíchání s vodou.  

Dalším důležitým jevem, který byl během laboratorního zpracování u směsí 

pozorován, byla dekantace (odstoj vody) a s ní související stabilizace směsi,  

která je dosažena pomocí pojiv či plastifikační přísady (viz výše). S procesem 

stabilizace směsi souvisí i samotná pevnost v tlaku. Při použití pojiv,  

jako stabilizátorů bylo dosaženo mírného snížení sedimentace částic a mírného 

nárůstu pevnosti. Negativním jevem bylo, při použití pojiv, snížení aktivity jílu.  

Pojiva ve směsi snižují plasticitu směsi a její pronikací schopnost. Proto je důležité 

zvážit vhodnost použití pojiv jako stabilizátorů, které v určité míře zlepšují vlastnosti 

směsi, ale zároveň mají za následek její zhoršení. Účelnější je použití plastifikační 

přísady. Během laboratorního měření bylo pozorováno, že při použití plastifikační 

přísady, přesněji hexametafosfátu sodného, docházelo ke zlepšení stabilizace směsi. 

To se projevilo na výsledných vyšších pevnostech směsi a hodnotě koeficientu 

filtrace. Můžeme to vidět u směsi, kde bylo použito 75 % jílu Ge +  

25 % vysokoteplotního popílku (ETU) a 0,6 % plastifikační přísady 

hexametafosfátu sodného. Hexametafosfát sodný oproti tripolyfosfátu sodnému 

vykazoval větší zlepšení reologických vlastností směsí, proto byl vybrán jako 

reprezentativnější. Nízké hodnoty pevnosti v tlaku byly zaznamenány u směsí,  

kde bylo použito více jak 75 % vysokoteplotního popílku. Použití těchto směsí není 

tedy doporučováno. Stejného účinku bylo pozorováno u směsí, kde byl použit lupek, 

jako další alternativní surovina. S přibývajícím množstvím lupku také docházelo ke 

snižování hodnoty pevnosti v tlaku. Proto, z hlediska pevnosti v tlaku, není 

doporučováno použití této alternativní suroviny pro injektážní směsi nad  

hodnotu 75 %.   

Největší smrštění, které je uvedeno v tabulce jako poslední parametr,  

bylo pozorováno u vzorků, které obsahovaly větší množství jílu Ge. Především jde o 

ty směsi, kde bylo použití množství jílu nad hodnotu 75 %. Je to z toho důvodu,  

že jíl má tendenci na sebe navázat větší množství vody, které při postupném 

vysychání způsobovalo jeho větší objemové změny. Menší smrštění pak vykazovaly 

vzorky s přibývajícím množstvím alternativní suroviny (popílku či lupku).  

Malé objemové změny byly pozorovány při přidání pojiv, přesněji vápna. Jak již bylo 

zmíněno výše, vápno mělo tendenci snižovat aktivitu jílu, což se projevilo i na snížení 

objemových změn u směsí s přídavkem právě tohoto pojiva. Snížení hodnoty 

smrštění bylo pozorováno také u směsí s přídavkem plastifikační přísady, která směs 
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stejně jako pojivo stabilizovala. Z hlediska snížení hodnoty smrštění se tedy 

doporučuje použití směsi se sníženým množstvím jílu a  přídavkem pojiva či 

plastifikační přísady, které směs stabilizují.  

Jako nevhodné se jeví použití alternativní suroviny a to lupku. Je to z toho 

důvodu, že při jeho použití docházelo ke snižování meze tekutosti až na  

hodnotu 33 % (při jeho 100 % použití) a zároveň ke snižování pevnosti.  

Tento materiál byl pro laboratorní zkoušení vybrán pouze z důvodu vhodného 

granulometrického a mineralogického složení. Po ověření vlastností jako alternativní 

surovina ve směsi ovšem nevyhověl. 

Použití vodního skla, jako další alternativní suroviny, která by částečně převzala 

vlastnosti pojiva při reakci s popílkem, se taktéž jeví jako nevhodné. U směsí 

s použitím vodního skla nebylo pozorováno zlepšení vlastnosti směsí. Možné využití 

vodního skla by bylo v případě zvýšení množství pojiva (cementu či vápna),  

se kterým by mělo tendenci vodní sklo více reagovat. To by ovšem zvyšovalo 

ekonomické hledisko směsi, což by nebylo účelné. Proto se použití vodního skla jeví 

pro tento účel jako nevhodné.   

Tab. 17 Shrnutí výsledků injekčních směsí 

Směs 
Mez 

tekutosti 
[%] 

Vlhkost 
[%] 

Marsh 
kužel 

[s] 

Pevnost 
po 28 
dnech 
[MPa] 

Smrštění 
[mm] 

Směsi na bázi jílu Ge a klasického popílku 

1. 100 % Ge 85 98 60,06 0,7 22,10 

2. 75 % Ge + 25 % ETU 51 94 72,45 0,5 27,00 

3. 50 % Ge + 50 % ETU 43 80 57,41 0,5 20,70 

4. 25 % Ge + 75 % ETU 37 65 53,47 0,1 17,90 

5. 100 % ETU 37 60 52,03 0,1 18,30 

Směsi na bázi jílu Ge a fluidního popílku 

1. 75 % Ge + 25 % ETI 50 118 60,02 0,5 27,54 

2. 50 % Ge + 50 % ETI 40 105 65,30 0,2 6,32 

3. 25 % Ge + 75 % ETI 73 103 61,47 0,7 8,10 

4. 100 % ETI 75 99 63,40 1,3 9,09 

Směsi na bázi jílu Ge, klasického popílku a cementu 

1. 100 % Ge + 4 % CEM 85 114 82,53 1,5 28,90 

2. 75 % Ge + 25 % ETU + 4 % CEM 50 100 80,04 0,9 23,70 

3. 50 % Ge + 50 % ETU + 4 % CEM 42 86 42,31 0,2 17,80 

4. 25 % Ge + 75 % ETU + 4 % CEM 35 64 53,20 0,1 11,90 

5. 100 % ETU + 4 % CEM 27 65 70,38 0,1 5,10 
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Tab. 18 shrnutí výsledků injekčních směsí 

Směs 
Mez 

tekutosti 
[%] 

Vlhkost 
[%] 

Marsh 
kužel 

[s] 

Pevnost 
po 28 
dnech 
[MPa] 

Smrštění 
[mm] 

Směsi na bázi jílu Ge, klasického popílku a vápna 

1. 100 % Ge + 4 % VÁP. 86 119 40,02 0,2 15,10 

2. 75 % Ge + 25 % ETU + 2 % VÁP. 57 98 60,02 0,2 15,00 

3. 50 % Ge + 50 % ETU + 2 % VÁP. 52 87 44,01 0,1 12,10 

4. 25 % Ge + 75 % ETU + 2 % VÁP. 45 75 53,20 0,1 17,50 

5. 100 % Ge + 2 % VÁP. 38 55 76,72 0,1 18,10 

Směsi na bázi jílu Ge, klasického popílku a plastifikační přísady 

1. 75 % Ge + 25 % ETU + 0,6 % pl. 
hexa. 

43 75 60,03 0,5 12,20 

2. 75 % Ge + 25 % ETU + 0,6 % pl. trip. 37 55 60,09 0,5 9,70 

3. 50 % Ge + 50 % ETU + 0,6 % pl. 
hexa. 

36 90 58,72 1,0 20,30 

4. 50 % Ge + 50 % ETU + 0,6 % pl. trip. 42 80 66,43 1,0 18,70 

5. 100 % ETU + 0,6 % pl. hexa. 36 95 65,84 0,1 18,70 

Směsi na bázi jílu Ge a lupku 

1. 100 % Ge 85 98 60,06 0,7 22,10 

2. 75 % Ge + 25 % lup. 44 82 55,43 0,5 21,83 

3. 50 % Ge + 50 % lup. 41 74 62,40 0,4 17,74 

4. 25 % Ge + 75 % Lup. 34 67 48,47 0,3 19,26 

5. 100 % Lup. 33 61 60,03 0,4 21,00 

Směsi na bázi jílu Ge, lupku a plastifikační přísady 

1. 100 % Ge + 0,6 % pl. hexa 48 88 60,03 0,6 21,80 

2. 75 % Ge + 25 % lup. + 0,6 % pl. 
hexa. 

43 79 67,58 0,7 20,75 

3. 50 % Ge + 50 % lup. + 0,6 % pl. 
hexa. 

39 73 69,12 0,4 15,70 

4. 25 % Ge + 75 % Lup. + 0,6 % pl. 
hexa. 

36 66 60,00 0,2 15,22 

5. 100 % Lup. + 0,6 % pl. hexa. 34 61 59,52 0,4 23,18 

Směsi na bázi jílu Ge, klasického popílku a vodního skla 

1. 100 % ge + 2 % vod. Sklo 83 97 65,80 0,8 21,45 

2. 75 % Ge + 25 % ETU + 2 % vod. sklo 51 94 65,84 0,8 20,62 

3. 50 % Ge + 50 % ETU + 2 % vod. sklo 49 88 68,89 0,7 16,16 

4. 25 % Ge + 50 % ETU + 2 % vod. sklo 44 82 67,50 0,6 16,42 

5. 100 % ETU + 2 % vod. sklo 36 51 65,40 0,5 8,17 
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 Koeficient filtrace 

Pro zhodnocení parametru koeficientu filtrace byly zpracovány souhrnné 

tabulky (Tab. 19 a Tab. 20), kde jsou uvedeny směsi, na kterých se tento parametr 

zkoumal. Jednalo se o směsi, které byly složeny z montmorillonitického jílu Ge, 

popílku, vápna, cementu a hexametafosfátu sodného, které reprezentují směsi 

s obsahem alternativní suroviny, pojiva a přísady. Tyto vzorky slouží k porovnání 

propustnosti, při použití 50 % jílu a 25 % jílu k 50 % a 75 % popílku.  

Výpočet součinitele filtrace, který je uveden v ČSN 72 1014 [20], byl modelově,  

pro srovnání, proveden na vybraných směsích. Pro srovnání výsledků je uvedena 

tabulka z normy ČSN 73 2310 (Tab. 19), která zařazuje zeminy, dle koeficientu 

filtrace, na velmi nepropustné až propustné. K této tabulce bylo přihlíženo při 

stanovení vhodnosti směsi z hlediska parametru koeficientu filtrace u  

vybraných směsí.  

Tab. 19 Oblasti propustnosti dle ČSN 73 6850 

Označení Koeficient filtrace k [m·s-1] Klasifikace zemin 

1 - velmi nepropustné <10-10 Jíl s vysokou plasticitou 

2 - nepropustné 10-8 - 10-10 
Jíly středně plastické-

písčité a hlinité 

3 - málo propustné 10-6 - 10-8 
Písky hlinité a jílovité 

štěrky 

4 - propustné 10-4 - 10-6 Písky a štěrky se zeminou 

 

Tab. 20 Výsledky koeficientu filtrace - část 1 

Složení směsi 
Koeficient 
filtrace k 

[m.s-1] 

1) 75 % pop. + 25 % jíl Ge  1,7 · 10-8 

2) 75 % pop. + 25 % jíl Ge + 2 % vápna 4,7 · 10-7 

3) 75 % pop. + 25 % jíl Ge + 4 % cement  2,6 · 10-7 

4) 75 % pop. + 25 % jíl Ge + 0,6 % pl. hexah.  3,4 · 10-9 

 

Tab. 21 Výsledky koeficientu filtrace - část 2 

Složení směsi 
Koeficient 
filtrace k 

[m.s-1] 

1) 50 % pop. + 50 % jíl Ge  1,8 · 10-9 

2) 50 % pop. + 50 % jíl Ge + 2 % vápna  5,1 · 10-8 

3) 50 % pop. + 50 % jíl Ge + 4 % cement  1,9 · 10-8 

4) 50 % pop. + 50 % jíl Ge + 0,6 % pl. hexah.  9,4 · 10-8 

Z Tab. 20 a Tab. 21 je zřejmé, že z ohledu koeficientu propustnosti se jedná o 

směsi, které jsou více či méně příznivé. Více příznivé směsi jsou ty, jež mají hodnotu 
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koeficientu nad 10-8. Méně příznivé pak ty, které se nacházejí pod touto hodnotou.  

Což je v případě směsi obsahující 75 % a 50 % vysokoteplotního popílku a 

s přídavkem 2 % vápna a 4 % cementu. Jinak se jedná o směsi, které vyhovují 

z hlediska zatřídění a jeví se jako vhodné pro použití. Při návrhu směsi je ovšem 

důležité zhodnotit i jiné parametry, které jsou na směs kladeny. Jedná se o stanovení 

meze tekutosti, pevnosti, smrštění atd. Při použití pojiva dochází u směsí ke snížení 

hodnoty koeficientu filtrace, zároveň ale tyto směsi vykazují nižší hodnoty smrštění. 

Při návrhu směsi je tak důležité zhodnotit všechny parametry, které jsou na směs 

kladeny. Z hlediska zatřídění těchto směsí s přídavkem pojiva by spadaly do oblasti 

málo propustné zeminy. Z uvedených hodnot v tabulce je zřejmé, že 50 % přídavku 

popílku vyhovuje požadavkům pro nepropustné zeminy. Při přídavku  

75 % vysokoteplotního popílku by směs vyhovovala požadavkům pro zatřídění zemin 

jako nepropustná, ovšem pouze v tom případě, že ve směsi nebude, jak již bylo 

zmíněno, obsaženo pojivo. Z hlediska přítomnosti plastifikační přísady je zřejmé,  

že zvyšují nejen stabilitu, ale také nepropustnost směsi. 

Z uvedených směsí se jako nejvhodnější z hlediska koeficientu filtrace jeví 

použití následujících dvou směsí Tab. 22. Při návrhu směsi je ovšem důležité 

zhodnotit i jiné charakteristiky, jak již bylo zmíněno výše.   

Tab. 22 Výsledky koeficientu filtrace 

Složení směsi 
Koeficient 

filtrace k [m.s-1] 

1) 75 % pop. + 25 % jíl Ge + 0,6 % pl. hexah.  3,4 · 10-9 

2) 50 % pop. + 50 % jíl Ge + 0,6 % pl. hexah.  9,4 · 10-10 

Ze stanovených výsledků koeficientu filtrace těchto dvou směsí můžeme vidět,  

že při použití plastifikační přísady se zvyšuje nepropustnost vzorku pro vodu a proto 

se zdají být tyto směsmi jako vhodné pro návrh. Účinnost plastifikační přísady,  

jako stabilizátoru směsi, je pozitivní.   

14 ETAPA 8: NÁVRH TECHNICKÉHO LISTU OPTIMÁLNÍ 
INJEKTÁŽNÍ SMĚSI 

Název výrobku 

Jílovo-popílková injektážní směs 

Identifikace a popis výrobku 

Jílovo-popílková injektážní směs je vytvořena na bázi jílu Ge, vysokoteplotního 

popílku z elektrárny Tušimice II a plastifikační přísady hexametafosfátu sodného.  

Při vytvrzování směsi dochází k tvorbě krystalové struktury. Relativně velké a 

kompaktní krystaly mají tendenci se mezi sebou celoplošně spojovat. Vzniká tak 

minimální množství dutých prostorů. Granulometrie složek je velice jemnozrnná, 

proto se vytváří kompaktní směs, která je účinná pro vyplnění vzniklých nespojitostí. 
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Jedná se tak o kvalitní injektážní směs sloužící pro dodatečné těsnění sypaných 

hrází.  

Složení výrobku 

Jílovo-popílková injektážní směs je složena z jílu Ge (75 %), vysokoteplotního 

popílku Tušimice II (25 %) a plastifikační přísady – hexametafosfátu sodného 0,6 % 

z hmotnosti sušiny. Dále směs obsahuje 55 % vody z hmotnosti sušiny (jílu Ge a 

vysokoteplotního popílku). 

 

Technické vlastnosti výrobku 

Tab. 23 Výsledky stanovení fyzikálně-mechanických parametrů funkčního vzorku 

Parametr Jednotka 
Jílovo-popílková 
injektážní směs 

Normové 
hodnoty 

Mez tekutosti [%] 60 min 60 

Viskozita [s] 60 40 - 100 

Dekantace [mm] 3 - 

Objemová hmotnost v 
čerstvém stavu 

[kg/m3] 1300 - 

Pevnost v prostém 
tlaku 

[MPa] 0,5 - 

Objemová hmotnost v 
zatvrdlém stavu 

[kg/m3] 1270 - 

Smrštění [mm] 9,7 - 

Koeficient filtrace [m · s-1] 3,4 · 10-9 - 

Způsob distribuce výrobku 

Složky pro Jílovo-popílkovou injektážní směs jsou dováženy v pytlích (sáčcích), 

v sypkém surovém stavu pomocí automobilového dopravního zařízení. Uložení 

sypkých materiálů může být případně v silech. Na stavbě jsou pak jednotlivé 

materiály spolu míchány v aktivační míchačce. Voda je na staveniště dovážena 

v barelech, ze kterých se čerpá (po odměření ve válcích) do aktivační míchačky.  
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Vymezení způsobu použití výrobku na stavbě včetně omezení 

Vlastnosti jílovo-popílkové injektážní směsi předurčují použití tohoto stavebního 

materiálu pro dodatečné těsnění sypaných hrází. Použití je účelné volit v těch 

hrázích, kde dochází k přiměřenému prosakování. Vhledem k možné kontaminaci 

jednotlivých složek musí být při jejich přepravě a dávkování kladen důraz i na toto 

hledisko. Důležité je zároveň přesné dávkování a rozmísení složek. 

Způsob zpracování 

Jíl Ge, popílek i plastifikační přísada jsou na staveniště dodávány v sypkém 

stavu v zabezpečených pytlích proti protrhnutí a navlhnutí. Jednotlivé složky se 

v sypkém stavu dávkují pomocí lopaty, případně pomocí upravených dávkovacích 

zařízení do dezintegrační míchačky. Voda se k sypkým složkám přidává postupně.  

Míchání probíhá v dezintegrační míchačce po dobu min 5 min. Místo dezintegračních 

míchaček se mohou využít také vhodné rozplavovače, kde se nejprve míchá jíl spolu 

s vodou. Dále je injekční směs uložena do zásobníků odkud se čerpá do 

automatického mísícího centra, kde se ke směsi může přidat cement, vápno či 

přísada. Aktivace směsi se pak většinou děje odstředivým čerpadlem.  

Hotová injekční směs se čerpá do zásobní nádrže, odkud je vedena k jednotlivým 

dávkovačům injekční směsi či rovnou do připravených vrtů. Důležité je sledovat 

správné rozmíchání složek, aby nedocházelo ke shlukování zrn. Viskozita směsi je 

dána rychlosti výtoku z Marsh kužele, která by se měla pohybovat v rozmezí  

od 40 s až do 70 s.  

Technologie aplikace 

Po zhotovení směsi se pomocí určeného zařízení vyhloubí do hráze vrty,  

které se pomocí čerpadla zainjektují do manžetových trubek zhotovenou směsí. 

Výška vyhloubeného vrtu se pohybuje od 1m do cca 5m. Vždy záleží na typu hráze. 

Vrty ještě před aplikací musí být dostatečně vyčištěny, aby nedocházelo 

k nesprávnému zainjektování směsi, která by byla zapříčiněna nesprávným 

pronikáním do poškozené hráze. Průměr vrtu se pohybuje v rozmezí  

od 50 mm do 150 mm. Přesné stanovení průměru vrtu závisí na stavu a typu hráze.  

Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a 

případnému mechanickému poškození vrtů (manžetových trubek), které vyčnívají 

nad povrch hráze, po dobu 48 hod, po zainjektování. Při vysoké vlhkosti vzduchu je 

třeba vrty zabezpečit proti případnému vyplavení.  

Kvalita 

Jílovo-popílková směs je při výrobě kontrolována řadou zkoušek, především se 

jedná o stanovení viskozity pomocí Marsh kužele. Základním předpokladem úspěšné 

aplikace injektážní směsi je dodržování předepsaných technologických postupů.   
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Kontrola injekčních prací 

Jednou z nejpoužívanějších metod kontroly správného zainjektování je právě pomocí 

georadarů. Těmito zařízeními dokážeme určit rozhraní mezi jednotlivými vrstvami 

půdy a injekční směsi. Jedná se většinou o metodu vertikálního sondování,  

pomoci níž můžeme během krátké chvíle změřit rychlost šíření elektromagnetických 

vln v jednotlivých vrstvách a vyhodnotit správné provedení injektáže.  

Hygienické podmínky 

Jílovo – popílková injektážní směs je navržena tak, aby neohrožovala hygienu a 

zdraví uživatelů, především v důsledku znečištění a zamoření vody nebo půdy. 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky stanovení zkoušky výluhu  

jílovo-popílkové injektážní směsi.  

Přehled souvisejících technických předpisů a norem 

Tab. 24 Přehled souvisejících technických předpisů a norem 

Parametr Označení normy Název normy/předpisu 

Mez tekutosti 
ČSN CEN ISO/TS 

17892-12 

Geotechnický průzkum a zkoušení - 
Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: 
Stanovení konzistenčních mezí 

Viskozita ČSN EN 12 715 
Provádění speciálních geotechnických 
prací – Injektáže 

Dekantace - 

VERFEL, Jaroslav. Injektování hornin a 
výstavba podzemních stěn. Vyd. 2., 
přeprac. Bratislava: Bradlo, 1992, 511 
s., 16 s. příl. ISBN 80-712-7043-1 

Objemová 
hmotnost v 

čerstvém stavu 

ČSN ISO/TS 
17892-2 

Geotechnický průzkum a zkoušení - 
Laboratorní zkoušky zemin - 
Část 2: Stanovení objemové hmotnosti 
jemnozrnných zemin 

Pevnost v 
prostém tlaku 

ČSN CEN ISO/TS 
17892-7 

Geotechnický průzkum a zkoušení – 
Laboratorní zkoušky zemin – Část 7: 
Zkouška pevnosti v prostém tlaku u 
jemnozrnných zemin. 

Objemová 
hmotnost v 

zatvrdlém stavu 
ČSN EN 12390-7 

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: 
Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. 

Smrštění ČSN 72 1019 
Laboratorní stanovení smršťování 
zemin 

Propustnost 
ČSN CEN ISO/TS 

17892-11 

Geotechnický průzkum a zkoušení - 
Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: 
Stanovení propustnosti zemin při 
konstantním a proměnném spádu 

 

http://shop.normy.biz/d.php?k=72634
http://shop.normy.biz/d.php?k=72634
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14.1 CENA NAVRŽENÉ SMĚSI  

V následující tabulce (Tab. 25) je uvedená cenová kalkulace injekční směsi,  

pro kterou byl zpracován technický list. Jedná se tedy o směs složenou ze  

75 % jílu Ge, 25 % vysokoteplotního popílku, 0,6 % plastifikační přísady  

a 55 % vody. Ceny jednotlivých materiálů jsou přibližné. Proto i celková cena směsi 

za 1 m3 je brána jako orientační.   

Tab. 25 Cena navržené směsi 

Surovina Cena 
Množství 
materiálu 

kg/ m3 
Cena Kč/m3 

Jíl Ge 300 ± 100 Kč/t 750 225 ± 75 

Vysokoteplotní popílek  35 ± 10 Kč/t 250 8,75 ± 2,5 

Voda 75 ± 20 Kč/m3 550 41,25 ± 11 

Plastifikační přísada 
(hexametafosfát sodný) 

89 000 kč/t 6 534 

Celková cena 809 ± 88,5,-Kč/m3 

Z tabulky můžeme vidět, že celková cena za 1 m3 injekční směsi složené  

ze 75 % jílu Ge, 25 % vysokoteplotního popílku, 0,6 % plastifikační přísady  

a 55 % vody je 809 ± 88,5 Kč. Tato hodnota se může měnit v souvislosti s různým 

výběrem druhu vysokoteplotního popílku a vody dle dané lokality.    



Diplomová práce   Brno 2015 
Vývoj injektážních směsí   Bc. Magdaléna Kociánová 
 

95 
 

15 ZÁVĚR  

Hlavními surovinami pro sanace nesoudržných sypaných hrází jsou jílové 

suspenze. Jílové suspenze jsou směsi vyrobené z jílu, vody, vhodných alternativních 

surovin, pojiv a chemikálií (plastifikačních přísad), které umožňují koagulování směsi 

po určité době. Po načerpání této směsi do pórů zeminy nemá směs prakticky 

žádnou pevnost, ale je schopna odolávat velkým vodním tlakům. Pro správné 

sestavení směsi, zvláště poměru jednotlivých složek, je třeba provést průkazní 

laboratorní zkoušky, kterými se uváží vhodnost použití jednotlivých surovin.  

Jedná se především o stanovení meze tekutosti a viskozity. Kromě hlavních surovin 

(jílu) se pro sestavení směsi používají alternativní typy surovin (popílky, lupek),  

dále pak plastifikační přísady (pro stabilizaci směsi) a pojiva (pro zvýšení pevnosti a 

stabilizace).  

Složení injekční směsi je ovlivněno její funkcí. Na směsi jsou z hlediska stavu 

hráze kladeny jednotlivé požadavky, které musí směs splňovat. Při návrhu se tedy 

bere ohled především na konzistenci směsi, pevnost v tlaku, koeficient filtrace,  

její objemové změny a ekonomické hledisko. Z toho vyplývá i samotný návrh 

jednotlivých surovin, které vzájemným spolupůsobením vytvoří vhodnou injekční 

směs pro použití. Důležitým parametrem, který se u jednotlivých surovin sleduje je 

jejich granulometrie a mineralogické složení. V běžné praxi se jedná právě o jíly, 

které splňují požadavky pro návrh injekční směsi. V rámci mé diplomové práce byl 

zkoumán jíl Ge, jíl Ge plastic a jíl Ge I + II. Nejvhodnější z nich byl jíl Ge. Jako 

alternativní suroviny, které by částečně nahradily jíl a tím snížily ekonomické 

hledisko, je vysokoteplotní popílek, fluidní popílek a lupek. Po zhodnocení vlastností 

směsí, ve které byly použity zmíněné alternativní suroviny, vyplynulo, že lupek není 

vhodným materiálem pro návrh injekční směsi. Bylo to především z hlediska 

stanovení meze tekutosti, která by se měla pohybovat okolo 60 %. U lupku se tato 

hodnota snížila až na 33 %, což je při návrhu injekční směsi zcela nedostačující.  

  Granulometrie jednotlivých složek může ovlivňovat jejich sedimentaci,  

což by vedlo k segregaci, které je potřeba zabránit. Mluvíme o tom, že směs je třeba 

tzv. stabilizovat. Vhodnými materiály pro stabilizaci směsi je použití pojiv či 

plastifikační přísady. Z laboratorního měření bylo zjištěno, že optimální množství pro 

stabilizaci směsi je použití 2 % vápna, 4 % cementu a 0,6 % plastifikační přísady 

hexametafosfátu sodného.   

Z výsledku měření dále vyplynulo, že přídavek popílků a lupku snižuje potřebné 

množství vody pro dosažení viskozity. Naopak u směsí s přibývajícím množstvím 

popílků a lupku docházelo ke zvyšování dekantace a snižování pevnosti.  

Plastifikační přísada hexametafosfátu sodného snižovala mez tekutosti, dekantaci a 

sedimentaci zrn. Proto byla s výhodou v mé diplomové práci používána jako účinná 

stabilizace směsi. Pojiva taktéž snižují mez tekutosti, naopak si vyžadují větší 

množství vody pro stanovení konzistence v čerstvém stavu (Marsh kužel). Zlepšují 
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ovšem pevnosti, soudržnost směsi s povrchem a snižují smrštění. Použití pojiv je 

tedy třeba při návrhu injekční směsi dobře zvážit. Na jedné straně mohou vlastnosti 

směsi zlepšovat, na druhé straně zhoršovat.  

Dále je třeba brát v úvahu rovnoměrné rozptýlení složek ve směsi, aby nedošlo 

ke shlukování zrn. Jíl spolu s ostatními složkami musí být ve vodním prostředí 

dokonale rozptýlen. Důležitá je tedy vhodná volba míchacího zařízení, které zaručí 

dokonalé rozptýlení jednotlivých složek. Vhodnými stroji jsou dezintegrátory,  

kterými je možné vytvořit kompaktní směs, která by zajistila dokonalé rozmíchání 

složek a tím vytvořila směs, která by zabránila dalším průsakům nesoudržných 

zemin sypaných hrází.   

Z hlediska ověřených parametrů na vybraných směsích byly navrženy jako 

optimální ty, které jsou uvedeny v Tab. 26.  

Tab. 26 Optimální receptury pro konkrétní ověření 

Složení směsi 

1. 75 % jílu Ge + 25 % vysokoteplotního popílku (ETU) 
2. 75 % jílu Ge + 25 % vysokoteplotního popílku (ETU) + 2 % vápna 
3. 75 % jílu Ge + 25 % vysokoteplotního popílku (ETU) + 0,6 % hexametafosfátu sodného 

V současné době se řeší výběr konkrétní hráze z Povodí Moravy, kde se budou 

v nejbližší době tyto receptury ověřovat na malé vodní nádrži. Po provedení další 

optimalizace lze předpokládat využití směsí na konkrétních stavbách Povodí Labe.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

kf, (k)… Koeficient filtrace (propustnosti) [m·s-1] 

S… Specifická plocha zrn [cm3·kg-1] 

ξ… Elektrický odpor porézního prostředí [Ω] 

ξ0… Elektrický odpor prostředí naplněného tekutinou [Ω] 

n… Číslo pórovitosti [-] 

ws… Mez smrštitelnosti [%] 

wp… Mez plasticity [%] 

wl… Mez tekutosti [%] 

Ip… Index plasticity [%] 

Ssl… Délkové smrštění [mm] 

Svi… Objemové smrštění [m3] 

a… Původní délka [mm] 

ai… Délka po smrštění [mm] 

Vi… Původní objem [m3] 

Vd… Objem po smrštění [m3] 

RTG… Rentgenová difrakční analýza 

Al2O3… Oxid hlinitý 

Fe2O3… Oxid železitý 

TiO2… Oxid titaničitý 

SiO2… Oxid křemičitý 

MgO… Oxid hořečnatý 

CaO… Oxid vápenatý 

Na2O… Oxid sodný 

K2O… Oxid draselný 

Na2SiO3… Křemičitan sodný 

K2SiO3… Křemičitan draselný 

2SiO2∙3Al2O3… Mullit 

CaCO3… Uhličitan vápenatý 

SO3… Oxid sírový 

P2O5… Oxid fosforečný 

KCl… Chlorid sodný 

Ca(OH)2… Hydroxid vápenatý 

ETU… Klasický hnědouhelný popílek z elektrárny Tušimice 

ETI… Fluidní hnědouhelný popílek z elektrárny Tisová 

ZŽ… Ztráta žíháním [%] 

pH… Vodíkový exponent, (potential of hydrogen) 

ξ… Elektrokinetický (zeta) potenciál [V] 
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SUMMARY 

The main raw materials for remediation embankment (incoherent) dams are 

clay suspensions. Clay suspensions are made from mixtures of clay, water,  

suitable alternative materials, binders and chemicals (plasticizing additives),  

which allow coagulation of the mixture after certain time. After pumping of this 

mixture into the pores of the soil mixture has virtually no strength, but is able to 

withstand high water pressures. For correct composition of the mixture, particularly 

ratio of ingredients, it is necessary to carry out evidential laboratory tests to consider 

the suitability of each raw material. These are mainly determination of the limit fluidity 

and viscosity. Besides the main raw materials (clay) are used for preparation of 

mixtures alternative types of raw materials (fly ash, shale), then plasticizing additives 

(for stabilizing mixtures) and binders (for increased strength and stabilization).  

Composition of the injection mixtures is influenced by its functions. On the 

mixtures in terms of state dam placed individual requirements that must comply 

mixture. When designing is thus particularly into account the consistency of the 

mixtures, compressive strength, coefficient of filtration, the volume changes and the 

economic aspect. This also implies the actual design of the raw materials by the 

interaction creates a suitable grout for use. An important parameter which monitors 

the individual raw materials is their granulometry and mineralogical composition.  

In current practice, is the clay that meets the requirements for the design of the 

injection mixture. As part of my thesis has been studied clay Ge, clay Ge plastic and 

clay Ge I + II. The best of them was clay Ge. As an alternative raw material, which 

would partly replace the clay and thereby reduce the economic point of view, is a 

ash, fly ash and shale. After evaluation properties of the mixtures, which have been 

used in said alternative materials, showed that the shale is not suitable material for 

design of the injection mixture. It was mainly in terms of determination of liquid limit, 

which should be around 60 %. In slate this value decreased to 33 %, which is in the 

design of the injection mixtures completely insufficient.  

 Granulometry of the individual components may influence their sedimentation, 

which would lead to segregation, which is to be avoided. We are talking about that 

the mixture needs to be stabilized. Suitable materials for the stabilizing mixtures are 

to use a binders and plasticizing additives. From the laboratory measurements was 

found that the optimum amount for stabilization of the composition is 2 % of lime, 4 % 

of cement and 0,6 % of plasticizing additives sodium hexametaphosphate.   

From the measurement result also showed that the addition of fly ash and 

shale reduces the required amount of water to achieve the viscosity. Conversely, in 

mixtures with increasing amounts of fly ash and shale bound to increase decantation 

and reduce strength. Plasticizing additives sodium hexametaphosphate reduce the 

yield fluidity, decantation and sedimentation of grains. Therefore, preferably, in my 

thesis I use them as an effective stabilizing mixture. Binder also reduces the yield 
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fluidity. On the contrary require a more water for the determination consistency of 

fresh state (Marsh cone). They improve strength, mixtures cohesion with the surface 

and reduce shrinkage. The use of binders is therefore necessary in designing the 

injection mixture well to consider. On the one hand they can improve the properties 

of the mixture, but on the other hand they can deteriorate the properties of the 

mixture.  

It should also be taken into consideration uniform dispersion of the 

components in the mixture to prevent agglomeration of grains. Clay along with other 

components must be in water environment completely dispersed. Important is 

therefore suitable choice of mixing device, which ensures perfect dispersion of the 

individual components. Suitable machines are disintegrating, which enable to create 

a compact mixture, which would ensure complete mixing of the components and 

thereby form a mixture that would prevent further leak of water cohesionless soils of 

earth dams.  

From the viewpoint of verified parameters at selected mixtures have been 

designed as optimal ones that are listed in Tab. 26. 

Tab. 27 Optimal recipes for the particular verification 

Mixture composition 

1. 75 % clay Ge + 25 % high ash (ETU) 

2. 75 % clay Ge + 25 % high ash (ETU) + 2 % lime 

3. 75 % clay Ge + 25 % high ash (ETU) + 0,6 % sodium hexametaphosphate 

Currently it is solving a specific choice of the dam from catchment area of 

Moravia, where will in the near future to verify these recopies on a small water 

reservoir. After further optimization can be assumed to utilization a mixture on 

specific constructions in catchment area of Labe.     


