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IZVLEČEK
Namen diplomske naloge je predstaviti, kako se na Premogovniku Velenje spopadajo s
hidrogeološko problematiko povezano z eksploatacijo premoga. V prvem delu diplomske
naloge sem opisal geologijo območja Velenjske kotline in njeno hidrogeologijo v povezavi z
odkopavanjem premoga. Natančneje so opisani trije vodonosniki, na katerih je posvečeno
največ pozornosti glede odvodnjevalnih aktivnosti. To so vodonosnik v krovninskem delu, ki
se podrobneje deli še na tri dele, triadni in vodonosnik v litotamijskem apnencu. V drugem
delu diplomske naloge sem natančneje opisal vrste piezometričnih vrtin, s katerimi operirajo
na PV in opremo, potrebno za izvedbo meritev nivoja podzemnih vod. Predstavljena je mreža
piezometričnih vrtin na aktivnem območju odkopavanja premoga. V zadnjem delu diplomske
naloge sem natančneje opisal izdelavo piezometrične vrtine Pt24a/17, ki je bila izdelana zaradi
okvare piezometra Pt24/83. Predstavljene so osnove zakonov, katere je bilo potrebno
upoštevati pri izdelavi vrtine in postopek tehnične izdelave piezometrične vrtine. Podana je
priloga prereza vrtine in geološka zgradba območja na katerem je bila izdelana vrtina.
Ključne besede: piezometer, vodonosnik, vrtina, odvodnjavanje, nivo podzemne vode
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ABSTRACT
The aim of the thesis is to describe how the Velenje Coal Mine deals with hydrogeological
issues related to coil exploitation. In the first part of the thesis, I described the geology of the
Velenje basin and how its hydrogeology relates to coal excavation. Three aquifers that get the
most attention related to dewatering are described in detail. These aquifers are: aquifer above
coal layer, which is further divided into three parts, triassic and aquifer in litotamnic limestone.
In the second part of the thesis, I described piezometric well classes, which are used in the
Velenje Coal Mine, as well as the necessary equipment for measuring underwater levels. The
piezometric well network, which is in active exploitation area, is also described. In the last
part of the thesis, I described how piezometric well Pt24a/17 was built due to the Pt24/83
piezometer breakdown. The laws that comply with the borehole construction are also
described, as well as the technical procedure of the piezometric borehole construction. The
borehole section and the geological structure of the area in which borehole was constructed is
included in the appendix.
Key words: piezomerer, aquafire, borehole, dewatering, groundwater level

VI

VSEBINSKO KAZALO
1

UVOD ................................................................................................................. 1

2

GEOLOŠKE RAZMERE ..................................................................................... 2

3

HIDROGEOLOŠKE RAZMERE .......................................................................... 4

4

5

3.1

KROVNINSKI VODONOSNIKI ..................................................................... 4

3.2

TRIADNA PODLAGA ................................................................................... 5

3.3

LITOTAMNIJSKI APNENEC ........................................................................ 5

TIPI PIEZOMETRIČNIH VRTIN NA OBMOČJU PV ........................................... 6
4.1

KLASIČNI PIEZOMETRI .............................................................................. 6

4.2

PIEZOMETRI Z VGRAJENIMI TLAČNIMI TIPALI ........................................ 7

4.3

KLASIČNI PIEZOMETRI Z VGRAJENIMI TLAČNIMI TIPALI ...................... 8

4.4

VTISNI FILTRI .............................................................................................. 8

OPREMA ZA MERJENJE NIVOJA VODE .......................................................... 9
5.1

ROČNI MERILCI ........................................................................................ 10

5.2

INDIKATOR ZA MERJENJE NAPETOSTI TLAČNIH TIPAL ...................... 10

5.3

AVTOMATSKI REGISTRATORJI .............................................................. 10

5.4

SONDA – DIVER........................................................................................ 11

6

MREŽA PIEZOMETRIČNIH VRTIN .................................................................. 12

7

ZAKONSKE OSNOVE ...................................................................................... 14

8

IZDELAVA PIEZOMETRIČNE VRTINE PT-24a/17 .......................................... 15
8.1

NAMEN VRTANJA ..................................................................................... 15

8.2

PLAN DELA ............................................................................................... 15

8.2.1
8.3

VARSTVENI UKREPI .......................................................................... 17

TEHNIČNA IZVEDBA VRTINE .................................................................. 18

8.3.1

LOKACIJA VRTINE ............................................................................. 18

8.3.2

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IZDELAVE ........................................ 19

8.3.3

CEVITEV VRTINE ............................................................................... 19

8.3.4

ODKLON VRTINE ............................................................................... 20

8.3.5

IZPLAČNE IZGUBE IN POJAV VODE ................................................ 20
VII

9

8.3.6

GEOLOŠKI OPIS VRTINE .................................................................. 21

8.3.7

ČIŠČENJE VTRINE ............................................................................. 25

8.3.8

AKTIVACIJA VRTINE .......................................................................... 26

ZAKLJUČEK ..................................................................................................... 27

10 LITERATURA ................................................................................................... 28
11 PRILOGA .......................................................................................................... 30

VIII

KAZALO SLIK
Slika 1 Geotektonske enote....................................................................................... 2
Slika 2 Prerez Velenjske udorine............................................................................... 3
Slika 3 Piezometer z vgrajenimi tlačnimi tipali med vgradnjo in med delovanjem .... 7
Slika 4 Diagram Bycotest .......................................................................................... 8
Slika 5 Vtisni filter. ..................................................................................................... 9
Slika 6 Avtomatski registrator .................................................................................. 11
Slika 7 Sonda za merjenje nivoja podzemne vode ................................................. 11
Slika 8 Koeficient prepustnosti prvih peskov nad premogom, jame Preloge ........... 12
Slika 9: Mreža piezometričnih vrtin PV .................................................................... 13
Slika 10 Lokacija vrtine iz ptičje perspektive............................................................ 18
Slika 11 Vrtalna garnitura WIRTH B4B .................................................................... 19
Slika 12 Jedro odvzeto na globini 447 m siv in rožnato siv dolomit ......................... 23
Slika 13 Vzorec izpirkov globine 460-462 m siv in rožnato rjavo dolomit ................ 23
Slika 14 Vzorec izpirkov globine 498-500 m siv dolomit, piritna zrna, miloni ........... 24
Slika 15 Jedro odvzeto na globini 504-506 m siv in svetlo siv dolomit .................... 24
Slika 16 Izpiranje z raztopino heksametafosfata ..................................................... 25
Slika 17 Iztekanje dokaj čiste vode.......................................................................... 25
Slika 18 Aktivacija vrtine air-lift ................................................................................ 26

KAZALO TABEL
Tabela 1 Parametri vrtanja in tehnična oprema ....................................................... 15
Tabela 2 Prognozni geološki profil .......................................................................... 16
Tabela 3 Premeri vrtanja ......................................................................................... 19
Tabela 4 Cevitev piezometra ................................................................................... 20
Tabela 5 Geološki opis ............................................................................................ 22

IX

SEZNAM KRATIC
PV - Premogovnik Velenje
MDK - maksimalna dovoljena koncentracija
GSM - Global System for Mobile communication

X

1 UVOD
Na območju pridobivanja premoga Premogovnika Velenje je podan izziv zagotavljanja
varnega in ekonomičnega pridobivanja rude pod pliocenskimi vodonosniki.
V preteklosti je na PV prišlo do vdorov vode iz vodonosnikov, kar močno otežuje delo.
Možnost vdora na območju odkopavanja nastane zaradi bližine vodonosnika. Da bi preprečili
možnost vdorov, je potrebno na območjih z visokim hidrostatičnim tlakom vodo črpati, kar
lahko dosežemo z različnimi odvodnjevalnimi objekti iz jame ali iz površine.
Za projektiranje in izvajanje varnega odkopavanja v bližini vodonosnih plasti je potrebno
redno spremljanje nivojev podzemnih vod v vodonosnih plasteh. Za to je na območju
pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje vzpostavljena mreža piezometričnih vrtin,
tako za spremljanje nivojev vode v krovninskih pliocenskih peskih kot v triadni podlagi.
Mrežo sestavlja več tipov piezometričnih vrtin. V zadnjem obdobju se na PV izdelujejo
piezometri z vgrajenimi tlačnimi tipali. Prednost tovrstnih piezometrov , da se lahko vzpostavi
avtomatsko beleženje podatkov preko GSM registratorjev.

1

2 GEOLOŠKE RAZMERE
Šaleška kotlina je geološko označena kot Velenjska udornina in je tektonskega nastanka.
Zapolnjena je z več kot 1000-metrsko skladovnico sedimentov. Nastala je v geološkem
obdobju pliocena, ko se je ugrezal del ozemlja med Karavankami in vzhodnim pasom
Savinjskih Alp. Proti koncu srednjega pliocena se je ozemlje pričelo pogrezati predvsem
vzdolž šoštanjskega preloma, v smeri SZ - JV. Ugreznjeni del poteka od Šoštanja mimo
Velenja do Vojnika. Poleg šoštanjskega preloma so se aktivirali tudi drugi netektonski
prelomi, kar je povzročilo, da se je ugreznilo celotno območje, hkrati pa je potekalo tudi
zapolnjevanje udorine. (2)

Slika 1 Geotektonske enote (Veber, 2007)

Premogonosna skladovnica, nastala pred pliocenom, se deli na dva dela, ki sta ločena z
velenjskim prelomom. Južno od preloma triasnih plasti ni, nastopajo pa oligocenske in
miocenske plasti. Na vzhodu pri Hrastovcu najdemo plasti laporja in peščenjaka. Na zahodu
pri Topolšici leži nad triasnimi plastmi nekaj deset metrov debela skladovnica miocenskih
laporjev, peščenjakov in konglomeratov. Severno od preloma prevladujejo dolomiti triasne
starosti. Območje severno od preloma je tektonsko zelo pregneteno in grudasto, tukaj lahko
najdemo nekatere plasti tudi v inverzni legi. (2)
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Velenjsko udorino zapolnjuje premogonosna skladovnica pliocenske in kvartarne starosti.
Sestavljena je iz plasti glin, meljev, peskov, proda, glinovcev, meljevcev, laporjev in
konglomeratov, ki se med seboj menjujejo in prepletajo. Med njimi je lignitna plast premoga,
ki ima v vseh prerezih obliko sinklinale, dolgo približno 8,3 km, široko 1,5 do 2,5 km in debelo
povprečno 60 m. Največja izmerjena debelina je 165 m. Proti robovom se tanjša in vzklinja.
(5)
Udorina se glede na premog deli v talnino, premogov horizont in krovnino. Talnino
zapolnjujejo spodaj najprej debeloklastične in zgoraj drobnejše bazalne plasti. Peščena
prodnata zrna so med sabo pomešana in povezana z meljasto in glinasto osnovo.
Premogov horizont delimo na dve plasti: spodnja, jalovinasta se začne s pojavljanjem
premogovih glin in se konča s čistim premogom in zgornja, kvalitetna plast.
Meja med krovnino in premogom je zelo očitna. Krovnino, tik nad premogovo plastjo,
prekriva ozka plast laporastih glin. Po plastičnosti se delijo v dve skupini: (9)
 težko gnetno konsistenčno stanje 0,66 < Ic < 1
 poltrdo konsistenčno stanje Ic > 1

Višje sledi debela plast drobnozrnatih limničnih in debelozrnatih fluvialnih plasti. V najvišjem
delu se pojavijo močvirski melji, še višje pa kopni peščeni melj in grušč. Na sredini udorine
je med premogom in krovninskimi peščenimi nanosi nekaj deset metrov debela, za vodo
relativno nepropustna, plast glinovcev in meljevcev. Proti severu se tanjša, tako da sta premog
in krovninski pesek ponekod praktično v stiku. (2)

Slika 2 Prerez Velenjske udorine (arhiv PV)
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3 HIDROGEOLOŠKE RAZMERE
Hidrogeološka problematika je v procesu pridobivanja premoga na Premogovniku Velenje
prisotna že vrsto let. Intenzivni odvodnjevalni procesi potekajo v:
 krovnini (pliocenski peski nad premogom),
 triadni podlagi,
 litotamnijskem apnencu. (13)

3.1 KROVNINSKI VODONOSNIKI
Na območju velenjske kadunje se krovninski vodonosniki delijo glede na nastanek na dve
večji skupini; na kvartarne in pliocenske. Pliocenski pa se podrobneje delijo še na: (5)
 vodonosnike tik nad premogom Pl1
 vodonosnike 20 – 80 m nad premogom Pl2
 zgornje pliocenske vodonosnike Pl3
Za delitev v tri podskupine je bilo upoštevanih več kriterijev: nivo vode za posamezni
vodonosnik, karotažne meritve, kemične analize vode in reakcija na črpanje v jamske prostore.
Največ pozornosti je usmerjeno na vodonosnih peskih tik nad premogovo plastjo, saj
predstavljajo potencialno nevarnost vdora vode na območju odkopavanja premoga. Ti z vodo
nasičeni peski so najbolj problematični na predelih, kjer je izolacijska plast zelo tanka. V
primeru vdora vode je lahko delo zelo oteženo ali popolnoma ustavljeno. Tlak vode na tem
območju je neposredno povezan z varnostjo odkopavanja in je eden od parametrov, ki vplivajo
na dovoljeno višino odkopavanja. Vodonosniki na tem območju po navadi najbolj izrazito
reagirajo na odvodnjevanje v jamo. (15)
Odvodnjevalni objekti imenovani viseči filtri, zajemajo poleg slabše prepustnih vodonosnih
plasti Pl1 tudi vodonosnike iz Pl2 in ponekod tudi iz Pl3. Na nekaterih območjih viseči filtri ne
segajo do vodonosnikov nad premogovo plastjo, ampak jih odvodnjujejo posredno z
znižanjem tlaka iz višjih plasteh. (5)
Ponekod se lahko zgodi, da je nivo vode vodonosnika nad prvim peskom nižji kot pri nižje
ležečih peskih. Seveda so vodonosniki z oznako Pl2 in deloma Pl3 mnogo bolj homogeni v
hidrodinamičnem smislu kot vodonosniki tik nad premogom Pl1, kljub temu, da jih sestavlja
več med seboj deloma ali popolnoma ločenih peščeno-prodnatih plasti. Vodonosni peski nad
premogom marsikje nastopajo v obliki omejene leče, ki nimajo povezave z okolico. To
pomeni, da so lahko zaradi njih izmerjeni dokaj visoki tlaki, ki pa se pri črpanju z vtisnimi
filtri hitro znižajo, ravno tako pa se na minimum zmanjša količina iztoka. (5)
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3.2 TRIADNA PODLAGA
Velik del predpliocenske podlage velenjske kadunje, večino vzhodnega, severnega in severnozahodnega obrobja kadunje, gradijo triadne plasti različne starosti.
Do leta 1973 se je triadnim vodonosnikom posvečalo relativno malo pozornosti, dokler ni
prišlo do katastrofalnega vdora vode v Jamo Škale. Po vdoru so bili izdelani kriteriji
odkopavanja premoga nad triadnimi vodonosniki in predvidena ustrezna zaščita pred možnimi
vdori vode. Pristopilo se je tudi k intenzivnemu odvodnjevanju triadne podlage, tako, da je
zaradi uspešnega odvodnjevanja triasnega dolomita, z dolgimi jamskimi vrtinami danes
omogočeno: (15)
 odkopavanje sloja premoga do kontakta, brez puščanja varnostnega stebra premoga,
 izkoriščanje pitne vode za potrebe vodooskrbe mesta,
V časih so s triasnim vodonosnikom napajali tudi turistično jezero, ki pa ga ni več. Zelo dobro
prepustni vodonosniki so dolomiti in apnenci srednje in zgornje triadne starosti, medtem ko
so spodnje triadne plasti apnenca in dolomita z vmesnimi slabo prepustnimi ali neprepustnimi
plasti laporja ali skrilavca slabo prepustne. Kljub temu še vedno povzročajo potencialno
nevarnost za vdor vode v jamo in jih vsekakor ne smemo spregledati. Iz triadne podlage se
odvede približno 3 m3/min vode. (14)
Od aktivnih delov jame Premogovnika Velenje je območje jame Škale najbolj občutljivo, kar
se tiče nevarnosti vdora vode iz triadnih vodonosnikov, saj je plast premoga neposredno na
triadnih plasteh ali pa jo od vodonosnikov loči le nekaj metrov zaščitne plasti gline. (14)

3.3 LITOTAMNIJSKI APNENEC
V talnini pod plastjo premoga leži nekaj litotamnijskega apnenca, v katerem je voda pod
visokim hidrostatičnim tlakom. Tudi ta voda predstavlja potencialno nevarnost za delovišča,
vendar v preteklosti pri eksploataciji ni povzročala večjih težav. Na tem območju se zniževanje
tlakov izvaja iz smernih prog etaž s pomočjo vtisnih filtrov, ki se vgradijo v tla. (4)
Vrtine, ki so izdelane v podlago litotamnijskega apnenca, imajo dvojno funkcijo. Služijo lahko
kot odvodnjevalne in kot piezometrične vrtine. Odvodnjevalne so zato, ker so nivoji višji kot
ustja vrtine in voda izteka. Z namestitvijo manometra na ustje vrtine, se lahko izmeri tlak vode
v vrtini, nato pa pretvori v nivo vode. Ko se nivoji vode zaradi odvodnjevanja znižajo, se lahko
vrtine uporabi kot klasični piezometer. (15)
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4 TIPI PIEZOMETRIČNIH VRTIN NA OBMOČJU PV
Z odvodnjevalnimi vrtinami zmanjšamo hidrostatični tlak in nivoje vode v vodonosnih
plasteh. Za spremljanje učinkovitosti odvodnjevanja izdelamo v predelih, ki so blizu conam
odvodnjevanja, vrtine za spremljanje podzemnega nivoja vode – jamske piezometre. (15)
Na Premogovniku Velenje že od nekdaj potekajo intenzivne raziskave krovninskih in
talninskih vodonosnikov. To izvajajo z vrtinami iz jame ali iz površine, kar predstavlja osnovni
način pridobivanja podatkov. V ta namen je bilo izdelanih veliko število merilnih mest za
spremljavo tlakov v vseh vodonosnih plasteh. To so vrtine za spremljanje nivoja in tlaka vode
v vodonosnikih. Za spremljanje nivoja vode se uporabljajo piezometri, za spremljavo tlakov
pa vtisni filtri. (4)
Piezometrske vrtine nam omogočajo spremljanje nihanja nivojev podzemnih vod. V
preteklosti so piezometri lahko merili samo v enem vodonosniku. Z razvojem tehnologije in
merske opreme je bil razvit piezometer s tlačnimi tipali, ki meri po vertikali in lahko opravlja
meritve v različnih vodonosnikih. Poenostavljeno, v preteklosti je bilo potrebno izvrtati vrtino
za vsak vodonosnik posebej. Tehnologija s tlačnimi tipali nam danes omogoča takšno merjenje
v eni vrtini. V zadnjem obdobju se na PV v večini primerov izdeluje klasične piezometre z
vgrajenimi tlačnim tipali. (13)

4.1 KLASIČNI PIEZOMETRI
S klasičnimi piezometri merimo nivo vode v posameznih vodonosnikih. Izdelava le teh poteka
iz površine. Pri tem je potrebno izdelati vrtino do vodonosnika, v katerem želimo meriti nivo
vode, vanj vgraditi filtrni del, do površine pa vrtino zacevimo. Običajen premer piezometričnih
cevi je 3” (7.62 cm). V filtrni odsek (med steno vrtine in perforiranimi cevmi), je zaradi
izboljšanja hidravlične povezave potrebno vgraditi filrni zasip (kremenčev pesek), prazen
prostor med steno vrtine in polnimi cevmi pa zacementirati do vrha. Če preide območje, na
katerem so postavljeni klasični piezometri, v zarušni proces, je le te potrebno likvidirati.
Razlog za likvidacijo je, da lahko iz vrtine priteče velika količina vode v jamske prostore.
Odtok se prepreči s cementacijo cevi po celotni dolžini. V primeru prestriga piezometrične
cevi je kvaliteta likvidacije vprašljiva, marsikje pa celo neizvedljiva. (15)
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4.2 PIEZOMETRI Z VGRAJENIMI TLAČNIMI TIPALI
Analiza stanja piezometrov kaže, da je delovanje nekaterih piezometrov zaradi korozije
vprašljivo že celo po manj kot 6. letih. Po 10. letih pa so okvare pogoste. Zaradi tega so na PV
pristopili k novemu načinu izdelave piezometrov. Po letu 1991 so v poštev prišli piezometri z
vgrajenimi tlačnimi tipali. Prednost le teh je, da lahko spremljamo nivo podzemne vode v več
vodonosnikih hkrati. Zaradi tega je potrebno izvrtati bistveno manj vrtin, kar močno zmanjša
stroške dela. Likvidiranje piezometra pred njegovim vstopom v rušno območje ni potrebno,
ker je vrtina po celi dolžini, z izjemo fitrskih odsekov zapolnjena z cementnim zasipom.
Prodor vode z že zapolnjenim kanalom vrtine ni mogoč. Takšni piezometri imajo tudi bistveno
daljšo življenjsko dobo. Smiselno jih je zgraditi na območjih, ki bodo prešli v zarušni proces.
(13)

Slika 3 Piezometer z vgrajenimi tlačnimi tipali med vgradnjo in med delovanjem (7)

Pred vgradnjo tlačnega tipala je potrebno obvezno preveriti zanesljivost tokovodnika in
pravilno delovanje sonde. Tok se preverja z aparatom Bycotest TDR 620, s katerim pošljemo
tok po tokovodniku in na diagramu odčitamo motnjo. Če tokovodnik deluje brezhibno, se
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odklon na diagramu pojavi samo na mestu sonde. Če je v tokovodniku napaka, se odklon
pojavi na mestu napake.

Slika 4 Diagram Bycotest (arhiv PV)

4.3 KLASIČNI PIEZOMETRI Z VGRAJENIMI TLAČNIMI TIPALI
Tretja skupina piezomertrov pa je kombinacija prvih dveh skupin. To so piezometri, ki so
cevljeni na klasičen način in imajo vgrajena tlačna tipala. V primeru okvare sonde se lahko ta
preprosto zamenja, saj cev ni zacementirana. Imajo tudi možnost začasne izgradnje tlačnega
tipala, kar omogoča izvajanje vzorčenja vode. Primerna so za območja izven zarušnega
procesa. Na PV se v zadnjih 10. letih poslužujejo tovrstne izvedbe tlačnih piezometrov.

4.4 VTISNI FILTRI
Vtisni filtri se v prvotnem namenu uporabljajo za odvonjevanje vodonosnikov iz jamskih prog.
Izdelani so iz jame v krovnino. Voda skozi filtrni del gravitacijsko izteka po tehnični koloni v
odvodni cevovod do jamskega črpališča. Poleg vtisnih filtrov poznamo še viseče filtre, ki so
izdelani iz površine. Ti filtri lahko odvodnjujejo vse plasti v krovnini, saj zajemajo plasti Pl1,
Pl2, včasih tudi Pl3 hkrati. Medtem ko vtisni filtri zajemajo s svojim filtrnim delom samo Pl1,
kar omogoča odvodnjevanje tik nad premogovo plastjo. (15)
Poleg odvodnjevanja lahko služijo tudi kot vrtine za merjenje tlaka oziroma nivoja vode
vodonosnika. Iz meritev hidrostatičnega tlaka vode se lahko določi nivo podzemne vode.
Meritve tlaka se v jami izvajajo na neaktivnih vtisnih filtrih. Pred meritvijo je potrebno vtisni
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filter izključiti iz odvodnega cevovoda, kar dosežemo z zaprtjem priključnega ventila. Nato se
namesti manometer in odčita tlak. Po izvedbi meritve se priključni ventil ponovno odpre, kar
omogoča nadaljnjo odvodnjevanje. (15)
Profil vtisnega filtra je prikazan na spodnji sliki.

Slika 5 Vtisni filter (7)

5 OPREMA ZA MERJENJE NIVOJA VODE
Oprema za izvedbo meritev se med seboj razlikuje, odvisno od tipa piezometra, s katerim
merimo. Na Premogovniku Velenje se uporabljajo naslednji merilci podzemnih vod: (7)






ročni merilci nivoja vode,
indikator za merjenje napetosti tlačnih tipal,
avtomatski registrator,
sonde za kontinuirano merjenje.
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5.1 ROČNI MERILCI
Ročni merilci se uporabljajo za merjenje globine do 500 m. Sestavljen je iz držala, signalne
luči, koluta, na katerega je navit tokovodni kabel, in sonde, ki je pritrjena na kabel. Merjenje
je dokaj enostavno, v piezometrično vrtino se spušča sondo, ko ta preide v stik z vodo, se
prižge signalna luč in spuščanje se ustavi. Nato se na merilnem traku, ki je na kablu, odčita
nivo vode. Malo bolj napredni ročni merilci imajo na kolut nameščen registrator obratov. (7)

5.2 INDIKATOR ZA MERJENJE NAPETOSTI TLAČNIH TIPAL
Na piezometrih s tlačnimi tipali lahko merimo nivo vode z merilcem napetosti. Merilna
oprema se priključi na tokovodnik tipala. Nato vzpostavimo električno napetost in na ekranu
se izpiše izmerjen tok, ki je podan v mA. S pomočjo spodaj opisane enačbe pretvorimo tok v
nivo vode.

𝑁𝑣 = 𝐻 − ((𝐼1 − 𝐼2 ) ∙ 100 ∙ 𝑓𝑠 )

𝑁𝑣 – nivo vode (m)

𝐼2 – začetni tok (mA)

𝐻 – globina sonde (m)

𝑓𝑠 – faktor sonde

(7)

𝐼1 – izmerjen tok (mA)

5.3 AVTOMATSKI REGISTRATORJI
Avtomatski registratorji se uporabljajo na piezometrih z vgrajenimi tlačnimi tipali. Imajo
zmožnost kontinuiranega merjenja napetosti tlačnih tipal. Lahko jih premeščamo iz enega
piezometra na drugega. En avtomatski registrator lahko meri na posameznem piezometru štiri
sonde hkrati. Sestavljen je iz vodotesnega ohišja, procesorja in baterije. Izmerjene podatke
pridobimo s pomočjo računalnika, ki ga povežemo z registratorjem. Vsi podatki se nadalje
arhivirajo v Hidrogeološki službi. Avtomatski registratorji merijo napetost tlačnega tipala.
Napetost pretvorimo v nivo vode s pomočjo iste enačbe, ki je opisana v točki 5.2. Naknadno
se lahko preko računalnika nastavi čas med meritvami in začasno prekinitev meritev.
Avtomatski registrator je prikazan na sliki 6. (7)
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Slika 6 Avtomatski registrator

5.4 SONDA – DIVER
Sonda DIVER ima zmožnost kontinuirano spremljati nivoje podzemnih vod. Smiselno jih je
uporabiti na piezometrih, kateri zahtevajo veliko meritev. Sonda se napaja s pomočjo
akumulatorja ali z vgrajeno baterijo, ki ima življenjsko dobo petih let. Preden sondo potopimo
v vodo, jo je potrebno ustrezno kalibrirati in izmeriti začetni nivo vode. Nato jo fiksiramo na
željeno globino in lahko pričnemo z merjenjem. V točki 5.2 in 5.3 omenjen indikator za
merjenje napetosti izmeri spremembo tlaka v mA, ki se pretvori v Excelovo obliko. (7)

Slika 7 Sonda za merjenje nivoja podzemne vode
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6 MREŽA PIEZOMETRIČNIH VRTIN
Za regionalno spremljanje hitrosti zniževanja tlakov v vodonosnikih je potrebna mreža
opazovalnih piezometrov. Pri določanju zahtevane gostote opazovalnih točk v odvistnosti od
oddaljenosti do jamskih del, je potrebno celotno območje deliti kot: (13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

območje nad ali pod aktivnimi odkopi,
območje nad ali pod jamskimi pripravljalnimi deli,
območje znotraj sistema odvodnjevalnih objektov,
območje v pasu 500 m izven sistema odvodnjevalnih objektov,
območje nad ali pod premogovim slojem izven območji 1-4,
območje s specifično hidrogeološko problematiko,
ostalo območje vodonosnika.

Pri določitvi gostote opazovalnih točk je smiselno deliti vodonosnike glede na trenutni obseg
odvodnjevanja posameznega vodonosnika zaradi jamskih del oziroma glede na pričakovani
vpliv tega odvodnjevanja nanj v tri kategorije:
 vodonosniki pomembni za izračun varnostnih kriterijev,
 vodonosniki zajeti z odvodnjevanjem,
 vodonosniki brez povezave z odvodnjevanjem.
Vodonosnike še delimo v kategorije glede na hidrodinamični značaj posameznega
opazovanega sistema vodonosnikov, in sicer na: (13)
 vodonosniki s slabo prepustnostjo do polprepustni sloji (k = 10-6 - 10-8 m/s)
 vodonosniki z dobro prepustnostjo (k = 10-4 - 10-5 m/s)
 vodonosniki s heterogeno zgradbo.

Slika 8 Koeficient prepustnosti prvih peskov nad premogom, jame Preloge (9)

12

Na območjih, ki jih je že zajel zarušni proces, je kot alternativa klasičnim cevnim piezometrom
smiselna vgradnja sond z absolutnimi tlačnimi tipali. Teh sond je po izkušnjah iz poligona R3 v Škalah možno vgraditi v posamično vrtino tudi po več skupaj. Vgradnja piezometrov s
tlačnimi tipali je ekonomsko zanimiva alternativa klasičnim cevnim piezometrom tudi na
drugih območjih, zlasti tistih, ki jih bo v kratkem zajel zarušni proces, saj se lahko z njimi
izognemo fazi likvidiranja. Na področjih, ki bodo še dolgo ali vedno ostala izven dosega
zarušnih procesov, pa je priporočena vgradnja klasičnih cevnih piezometrov z vgrajenimi
tlačnimi tipali. (13)
Na spodnji sliki je prikazan del mreže trenutno najbolj aktivnih piezometričnih vrtin
Premogovnika Velenje. Piezometri so označeni z različnimi barvami glede na vrsto
vodonosnika, v katerem merijo nivo vode. Iz predela jame Škale proti Gaberkam se razprostira
sklop piezometričnih vrtin, ki merijo nivo v triadnem vodonosniku in so označeni z rdečo
barvo. V tem sklopu je tudi piezometrična vrtina PT-24a/17, ki je podrobneje opisana v
poglavju 7. Z rumeno so označeni piezometri, ki merijo vodonosnike tik nad premogom - Pl1.
Z zeleno barvo so zajeti Pl2, s svetlo modro trikotno označbo Pl3, s svetlomodro križasto pa je
prikazana kombinacija Pl1 in Pl2 vodonosnikov. Z vijolično barvo pa so po celotni karti
razporejeni piezometri, ki merijo nivoje v kvartarnih vodonosnikih.

Slika 9: Mreža piezometričnih vrtin PV (arhiv PV)
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7 ZAKONSKE OSNOVE
Pri izdelavi piezometrične vrtine Pt24a/17 je bilo potrebno upoštevati številne predpise,
navodila in zakone.
Zakon o rudarstvu (ZRud-1-UPB3)
Ta zakon določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ne glede
na to ali so v zemlji, na njeni površini ali v vodah, pogoje za opustitev njihovega izkoriščanja
ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju del, ki so v zvezi z raziskovanjem,
izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja mineralnih surovin ter ureja inšpekcijski nadzor.
Če se izven rudniškega prostora gradi objekt s pomočjo razstreljevanja ali vrta vrtina globine
nad 300 m, opravljata inšpekcijski nadzor nad celotnim objektom gradbeni inšpektor, v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov in inšpektor inšpekcije, pristojne za delo z delovnim
področjem nadzora varstva in zdravja pri delu, v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje
pri delu, rudarski inšpektor pa nadzira samo skladnost razstreljevanja oziroma vrtanja vrtin z
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. (ZRud-1-UPB3, 123. člen)
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1)
Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj
in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje
stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne
službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. (ZVO-1-UPB1, 1.člen)
Zakon o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1)
S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in
zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. (ZVZD-1, 1.člen)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih
za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo
Ta pravilnik določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih moramo
upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest pri
izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo. Izvajalec rudarskih del mora določbe pravilnika,
ki se nanašajo na zahteve v zvezi z ureditvijo delovnih mest pri izkoriščanju mineralnih
surovin pod zemljo, upoštevati vedno, kadar to zahteva narava dela in v skladu z oceno tveganj
delavcev pri delu. (Ur. l. RS, št. 68/2003, 1. člen)
Upoštevati je potrebno še številne druge pravilnike, požarni red Premogovnika Velenje in
interna navodila PV, izdelana na podlagi veljavne zakonodaje.
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8 IZDELAVA PIEZOMETRIČNE VRTINE PT-24a/17
Piezometri za spremljavo nivoja vode v vodonosnih plasteh so se na Premogovniku Velenje
izdelovali že od nekdaj. Življenjska doba piezometrov je omejena, še posebej na piezometrih
s starejšimi tehnikami izdelovanja. Nekateri med njimi so dotrajani in potrebni nadomestitve.
(13)

8.1 NAMEN VRTANJA
V severnem krilu jame Preloge poteka intenvizivno odvodnjevanje triadne podlage,
posledično se je nivo vode znižal tudi na območju Ležna, kjer je v preteklosti deloval
piezometer PT-24. Piezometer PT-24 je bil izdelan leta 1983. Zaradi tedanjih težav pri vrtanju
je zajel le nekaj metrov triadne plasti. Poleg tega, pa je kasneje prišlo do poškodb zaščitnih
cevi v pliocenskem delu vrtine in s tem do vprašljivega delovanja piezometra. Nivo vodne
gladine je nihal tudi po 200 m, kar za triadne piezometre nikakor ni značilno. V ta namen je
bilo potrebno na tem območju izdelati novo nadomestno piezometrično vrtino z oznako PT24a/17, ki lahko zagotavlja zanesljive podatke hidrogeoloških razmer. (11)

8.2 PLAN DELA
Pred pričetkom vrtanja je potrebno izdelati rudarski projekt, v katerem so podana vsa potrebna
dovoljenja in dokumentacija za izgradnjo vrtine. V projektu je natančno opisan postopek dela,
določene so nevarnosti, ki jih lahko pričakujemo med izvajanji vrtalnih del in ukrepi za
preprečitev nevarnosti med deli.
Lokacija vrtine je bila predvidena na območju obstoječe starejše vrtine PT-24/83. (1)
V tabeli 1 so podane predvidene tehnične karakteristike vrtine.
Nivo
(od-do)
[m]

Premer vrtanja
[mm, inč]

Premer
cevitve
[mm, inč]

Cementacij
a
[m]

Izplačni
medij

material

0.0 ‐ 10

311.15 (12
¼") ali 330.0

244.5 mm (9
⅝") ali 298.5

DA (0 ‐ 10)

izplaka

uvodna jeklena
kolona

10.0 ‐450

215.9 (8 ½")
ali 250.8
(9⅞")
158.75 (6¼")

DA (0.0 450)

izplaka

177.8 (7")
127 (5'')

NE

zrak,
pena,
polimer
na
izplaka

jeklena zaščitna
kolona od 0.0 –
450 m ‐ (6.3 mm)
slotirani filtri in
polne cevi (6.43
mm) ‐ slepa
cevitev od 440
do 530 m

450 ‐ 530

Tabela 1 Parametri vrtanja in tehnična oprema (1)
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Geološki prognozni profil je izdelan na osnovi geološkega stolpca obstoječe vrtine PT-24/83
in ostalih okoliških vrtin. Predviden nivo vode je na 350 m globine ali globlje. Nivo je bil
podan na osnovi interpretacije ostalih nivojev vode v triadni podlagi na širšem območju. (1)
Geološki opis je podan v spodnji tabeli.
Globina [m]
0 - 104.0
104.0 - 150.4
150.4 – 176.3
176.3 - 232.8
232.8- 290.0
290.0 – 435.5
435.0 – 530.0

Geologija
menjavanje melja, peščenega melja, peska, peska s
prodniki, glinasti vložki.
menjavanje peska, peska s prodniki, melja.
glinovec in meljevec, lokalno plast peska.
glinovec in meljevec, lapor – izolacija.
premoška glina, siva glina, zelen melj.
glina, peščena glina, zelen melj, pesek.
dolomiti, apnenci, trias.

Tabela 2 Prognozni geološki profil (1)

Za stabilizacijo ostenja vrtine je potrebna cevitev vrtine z jeklenimi cevmi. V prvih 10 m se
vgradi uvodna kolona premera 244.5 mm. Od globine 0 do 450 m se vgradi jeklena zaščitna
kolona premera 177.8 mm, cementirana do ustja vrtine. Od globine 440 do 530 m se vgradijo
filtri in polne cevi premera 127 mm. Skupaj je bilo predvidenih 50 filtrov. Nad slepo cevitvijo
se vgradi prehod – lijak. (1)
V toku vrtalnih del, je zaradi določevanja vrste in lastnosti hribinskega materiala predvideno
jedrovanje. Predviden je odvzem vsaj treh vzorcev jedra dolžine po 3 m. Na vrtini je potrebna
stalna spremljava geologa ali hidrogeologa, ki bo glede na litološke spremembe sam določil
globine jedrovanja. Predvidene globine jedrovanja so na 435, 490 in 530 m. Med vrtanjem
skozi karbonatne plasti, je potrebno vzorčevanje z odvzemom vzorcev navrtanine. Vzorec se
odvzame na vsakih 5 m, ob spremembi materiala se gostota odvzema poveča. (1)
Paziti je potrebno na morebitni pojav plina, predvsem ob padcu nivoja izplake v vrtini.
Kot izplaka za vrtanje skozi kvartarne in pliocenske peščeno meljaste in glinaste plasti se lahko
uporabi polimer z dodatkom bentonita ali samo bentonitna izplaka. Po cevitvi in cementiranju
se v celoti odstrani. Za karbonatno podlago se lahko uporabi polimer; v slučaju, da je vrtanje
mogoče izvesti z globinskim kladivom, pa se za iznos uporabi zrak ali zrak/voda/pena. Enak
izplačni medij se lahko uporabi tudi pri vrtanju s kotalnim dletom. (1)
Do globine 435 m, kjer so pliocenske plasti, ni pričakovati večjih izplačnih izgub. Od globine
435 m naprej, kjer so razpokane in zakrasele anizijske plasti, pa je pričakovati povečanje
izplačne izgube tudi do 50% ali več. Izgube izplake v spodnjih triasnih plasteh naj ne bi bile
tako velike. (1)
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Ko se vrtalna dela zaključijo, je potrebno vrtino izprati z vodo. Za aktivacijo se uporabi metoda
air-lift.
Na omenjeni lokaciji je potrebno izdelati podlago za postavitev vrtalne garniture. Potrebno ga
je urediti skladno z zahtevami izvajalca vrtalnega dela. Potrebna je preskrba delovišča z vodo
in električno energijo, za kar izvajalec priskrbi sam. (1)
8.2.1

VARSTVENI UKREPI

Na gradbišču je potrebno upoštevati vse zakone, pravilnike in navodila s področja rudarstva,
ki so opisani v 7. poglavju. Nekateri varstveni ukrepi so podani kot: (1, 10)
 Glede na možnost pojava plina je potrebno upoštevati posebne ukrepe kot je navedeno
v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih
ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim
vrtanjem.
 Potrebno je merjenje koncentracij eksplozivnih in/ali zdravju škodljivih snovi v
ozračju delovišča.
 Uporaba odprtega ognja ali izvajanje del, ki bi lahko povzročila nevarnost vžiga, je
prepovedano, dokler se ne izvedejo varnostni ukrepi, s katerimi se preprečiti nastanek
požara ali eksplozije.
 Izvajalec rudarskih del mora delovišča opremiti z ustrezno opremo za gašenje.
 Izvajalec del je dolžan označiti delovišče, kakor tudi preprečiti dostop nepooblaščenim
osebam na delovišče. Pri vhodu na delovišče se postavijo opozorilne table z napisi:
''Nezaposlenim dostop na delovišče strogo prepovedan''.
 Izvajalec del je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo (nepropustno) bazenov za izplako.
 Izvajalec del mora zagotoviti, da so emisije hrupa v okolico pod MDK-ji.
 Izvajalec je pri izvajanju del dolžan upoštevati predpise s področja varovanja okolja.
 Odpadno izplako je potrebno odpeljati na za to dovoljeno mesto.
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8.3 TEHNIČNA IZVEDBA VRTINE
Nov piezometer zajema triadni vodonosnik na globini 455 do 503 m, kar je bistveno globlje
od starega piezometra, ki je zajemal vodonosnik na globini 427 do 435 m. Globina vgradnje
filtrov je bila ocenjena na podlagi dosedanjih meritev na ostalih triadnih piezometrih in v
prihodnosti predvidenih ukrepov pri odvodnjevanju triadnih vodonosnikov na območju
severnega krila jame Preloge. (11)
Z rudarskim projektom je bila predvidena globina vrtine 530 m, vendar je bilo vrtanje po
odvzemu jedra na globini 506 m v izogib težavam zaradi močnih izgub izplake ustavljeno, saj
je bilo možno zajeti dovolj triadnega vodonosnika. Vrtanje od ustja do končne globine 506 m
se je izvajalo z kotalnimi dleti različnih premerov. (11)

8.3.1 LOKACIJA VRTINE
Za lokacijo vrtine je bilo načrtovano območje obstoječe starejše vrtine PT24/83. Točna
lokacija pa je bila locirana na osnovi soglasja lastnika zemljišča in pridobljenih katastrov
podzemne infrastrukture na ožjem območju. Koordinate ustja vrtine so sledeče: (11)
GKY = 507037.32
GKX = 138187.96
Z = 437.06

Slika 10 Lokacija vrtine iz ptičje perspektive (1)
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8.3.2 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IZDELAVE
Premeri vrtanja po globini so podani v spodnji tabeli.
Globina [m]
00.00 10.00 m
10.00 436.00 m
436.00 506.00 m

Premer vrtanja [mm]
premer 330.00 mm
premer 244.47 mm
premer 158.75 mm

Tehnika vrtanja
vrtano z jedrnikom
vrtano s kotalnim dletom
vrtano s kotalnim dletom

Tabela 3 Premeri vrtanja (11)

Delo z umestnimi prekinitvami je trajalo dobre 4 mesece. Vrtina je bila v celoti izdelana z
vrtalno garnituro WIRTH B-4B.

Slika 11 Vrtalna garnitura WIRTH B4B (3)

Izplačni medij za vrtanje je bila bentonitna izplaka BENTOPLAST 20 – Ina Kutina. Specifična
teža izplake je bila 1,05 – 1.06 kg/dm3 in viskoznost 50 – 54 sekund izmerjeno z Marschevim
lijakom. (11)

8.3.3 CEVITEV VRTINE
Na prvih 10 m globine je bila vrtina zacevljena z uvodno kolono premera 298.5 mm. Prostor
med steno vrtine in uvodno kolono je bil zacementiran s 360 kg cementa oziroma 300 litrov
cementne mase.
Od ustja vrtine do globine 436 m je bila zacevljena z jeklenimi cevmi premera 177.8 mm (7'').
Debelina stene je 6.3 do 6.8 mm. Prav tako je bila zacementirana tudi tehnična kolona,
porabljene je bilo 9.5 m3 cementne suspenzije. Cementna suspenzija ni prišla do ustja vrtine,
zato je bil prostor med tehnično in uvodno kolono zasut s peskom granulacije 3 - 8 mm, zgornji
del pa zalit s cementno suspenzijo. Verjetno je med cementacijo tehnične kolone prišlo do
delne izgube suspenzije na globini 22 m, zato je bil vrh cementne suspenzije nižje od
pričakovane globine. Od globine 421.5 do 505.8 m je bila na slepo vgrajena piezometrična
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cevitev premera 127 mm. Slepa cevitev se v dolžini 14.2 m prekriva s cevjo premera 177.8
mm. (11)
Piezometrično cevitev sestavljajo filtrne cevi dolžine 48 m in polne cevi skupne dolžine 472,3
m. Filtrne cevi so bile vgrajene na globini 454.8m do 502.8 m, polne cevi premera 127 mm pa
na globini 421.5 do 454.8 m, ter na zadnjih 3 m vrtine. Cevi in filtri so brezšivne cevi premera
127 mm in debeline stene 6.4 mm. (11)
V spodnji tabeli je prikazana razporeditev in celotna dolžina polnih in filtrnih cevi.
Globina od [m]

Globina do [m]

0.00
421.50
454.80
502.80

436.00
454.80
502.80
505.80

Polne cevi [m] in
premer
436.0 (177.8 mm)
33.3 (127 mm)

Filtri [m]

48 (127 mm)
3 (127 mm)

Tabela 4 Cevitev piezometra (11)

8.3.4 ODKLON VRTINE
Pri vgradnji tehnične kolone premera 177.8 mm, od ustja pa do 436 m in vgradnji
piezometričnih cevi od globine 422 do 506 m je bilo mogoče cevitev obrniti okoli vertikalne
osi brez odpora. To pomeni, da je bila dosežena zelo dobra vertikalna smer in cevi se niso
nasedale na steno vrtine. Odklona vrtine ni bilo potrebno meriti. (11)

8.3.5 IZPLAČNE IZGUBE IN POJAV VODE
Za izplačni medij se je uporabila bentonitna izplaka BENTOPLAST 20
Pri vrtanju ni prišlo do vdora vode ali plinov, je pa prišlo do večjih izgub izplake. Do izgub je
prišlo na naslednjih globinah:
-

na globini 21.0 m izguba 25 m3 izplake,
na globini 21.0 – 35.0 m izguba 25 m3 izplake,
med cevitvijo s tehnično kolono izguba 15 m3 izplake,
na globini 504 m izguba 25 m3 izplake.

V karbonatnih plasteh je bilo pričakovano, da se bodo pojavile izplačne izgube. Še posebej pri
prehodu iz ene vrste hribine v drugo. Na globini 502 do 504 m je prehod iz spodnje triasnega
dolomita v srednje triasni anizijski dolomit. Posledično je bila tu zabeležena izblačna izguba
25 m3.
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Izgube v pliokvartarnem deu (do globine 35 m) pa so posledica razpok zaradi predhodnega
rudarjenja, saj tako močne in hitre izgube izplake v pliokvartarnih sedimentih niso
pričakovane. (11)
Vrtanje z uporabo vode kot izplačnega medija ni bilo mogoče, saj je bil globina karbonatnih
plasti prevelika. Voda v karbonatnih plasteh po navadi ne iznaša dovolj materiala, posledično
se lahko nad vrtalnim dletom pojavi čep, ki lahko povzroči zasutje vrtalne opreme. Zaradi tega
se je po celotni vrtini uporabila bentonitna izplaka. (11)
Voda je najcenejši izplačni medij vendar ima bentonitna izplaka boljše reološke lastnosti za
izpiranje (specifična teža, trenje). Voda lahko v glinah in peskih samo pospešuje zaruševanje
vrtine. Če se obtok vodne izplake prekine, se lahko izvrtani delci usedajo na dno vrtine, kar
lahko povzroči zagozditev vrtalnega pribora. V primeru bentonitne izplake izvrtani delci
lebdijo in ne predstavljajo nevarnosti. (8)

8.3.6 GEOLOŠKI OPIS VRTINE
Geološki opis vrtine je bil do globine 438 m izdelan na osnovi geološkega opisa starejše vrtine
PT-24/83 in izvrtanine vrtine. Od globine 10 m pa do 409 m, se je vzorčilo na vsakih 5 m,
globlje pa na vsake 2 m. Vrtine PT-24/83 in PT-24a/17 nista toliko oddaljeni, da bi bilo
pričakovati bistvene spremembe v geološki zgradbi.
Globina
od [m] do [m]
0
25
25
50
50
95
95
105
105
140
140
160
160
180
180
230
230
240
240
245
245
290
290
305
305
330
330
340
340
385
385
415

Opis izvrtanine
menjavanje rjavega zaglinjenega proda ter rjave peščene gline
siva prodnata in peščena glina
siv zaglinjen prod, mestoma peščen
siva meljna glina
siv peščen prod, mestoma zaglinjen
siv drobnozrnat pesek
siv zaglinjen melj in meljna glina
siva glina
premoška glina
jalovinast premog
menjavanje premoške gline in sive gline ter melja z organskimi ostanki
sivozelen melj
siva meljna do peščena glina
siva prodnata glina z organskimi ostanki
menjavanje peščenega in prodnatega melja ter peščene gline
siv prod, mestoma zameljen, sivozelen peščen melj
»se nadaljuje«
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»nadaljevanje«
415
427
433
436
438
440
442
444
446
448
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
474
476
478
480
482
484
486
488
490
492
494
496
498
500
502

427
433
436
438
440
442
444
446
448
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
474
476
478
480
482
484
486
488
490
492
494
496
498
500
502
504

siv grušč
umazano bel in rožnat milonit
umazano bel in sivo rožnat dolomit
siv do sivorjav dolomit
siv do sivorjav dolomit, bele kalcitne žilice
rjavo rožnat dolomit, bele kalcitne žilice
siv do sivorjav dolomit
siv in rožnato rjav dolomit
oranžno rjav dolomit, bele kalcitne žilice
rjavo rožnat dolomit
rjavo rožnat dolomit, bele kalcitne žilice
rdečkastorjav dolomit
siv in rjavo rožnat dolomit
siv in rjavo rožnat dolomit
rjavo rožnat dolomit
siv in rjavo rožnat dolomit, bele kalcitne žilice
rjavo rožnat dolomit, bele kalcitne žilice
siv in rjav dolomit
rožnato rjav dolomit
sivorjav do rožnat dolomit
sivorjav do rožnato rjav dolomit
rožnato rjav dolomit
siv do rožnato rjav dolomit
siv do rožnato rjav dolomit
rožnato rjav dolomit
rožnato rjav dolomit
siv do rožnato rjav dolomit
rdečkastorjav do sivorjav dolomit
rožnat do rožnato rjav dolomit
rdečkastorjav dolomit, bele kalcitne žilice
rožnato rjav dolomit
rožnato rjav do sivorjav dolomit
rjav do rožnato rjav dolomit
siv do rožnato siv dolomit
sv. siv, siv in rožnato siv dolomit, piritna zrnca, milonit
siv dolomit
siv do svetlosiv dolomit, kalcitne žilice

Tabela 5 Geološki opis (11)
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Jedro karbonatnih kamnin je bilo odvzeto na dveh delih in sicer 1 m jedra na globini 447 m in
1,5 m jedra na globini 504 m. Vzorci so bili poslani na nadaljnjo petrografsko in paleontološko
analizo.

Slika 12 Jedro odvzeto na globini 447 m siv in rožnato siv dolomit (arhiv PV)

Slika 13 Vzorec izpirkov globine 460 - 462 m siv in rožnato rjavo dolomit (arhiv PV)
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Slika 14 Vzorec izpirkov globine 498-500 m siv dolomit, piritna zrna, milonit (arhiv PV)

Slika 15 Jedro odvzeto na globini 504-506 m siv in svetlo siv dolomit (arhiv PV)
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8.3.7 ČIŠČENJE VTRINE
Po končani vgradnji piezometerskih cevi je bilo vrtanje zaključeno. Vrtino je bilo potrebno
ustrezno očistit za nadaljnjo aktiviranje z air-liftom. Najprej se je s šobo izpiralo celotni
spodnji del piezometra. Uporabljena je bila čista voda, nato pa je bila v vrtino učrpana
raztopina heksametafosfata, ki učinkovito razgrajuje bentonitni kolač. Po 12. urah se je
postopek ponovil. Ko je bila voda, ki je po čiščenju iztekala iz vrtine ustrezne čistosti, je bilo
izpiranje končano. Vrtina je bila nato primerna za aktivacijo. (11)

Slika 16 Izpiranje z raztopino heksametafosfata (arhiv PV)

Slika 17 Iztekanje dokaj čiste vode (arhiv PV)
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8.3.8 AKTIVACIJA VRTINE
Za aktivacijo piezometra je bilo uporabljeno vrtalno drogovje premera 73 mm in kompresor
ATLAS COPCO XRHS 280, kapacitete 20 bar. Aktivacija je potekala uspešno, saj je iz vrtine
iztekalo 0.5 l/s. Dodajanje vode ni bilo potrebno. Cevi so bile večinoma časa spuščene 1.5 m
nad dnom, občasno pa tudi do dna vrtine. Aktiviranje je potekalo z umesnimi prekinitvami,
kar poveča efektivnost črpanja. Mirovanje je trajalo 15 minut, tako kot črpanje. Na spodnji
sliki je prikazana aktivacija vrtine. (11)

Slika 18 Aktivacija vrtine air-lift (arhiv PV)

Glede na namen izdelave vrtine (meritve nivojev vode v triasnih vodonosnikih), je bilo
ocenjeno, da nadaljnje aktiviranje ni bilo smotrno.
Po končani aktivaciji je bila s pomočjo spuščenega drogovja do dna vrtine izmerjena končna
globina vrtine na 505.8 m. Nivo vodne gladine je bil izmerjen na 349.0 m, kar je bilo skladno
s pričakovanji. (11)
Čisto na koncu se je v vrtino vgradila merilna sonda in avtomatski merilni sistem z GSM s
prenosom podatkov v merilno bazo Premogovnika Velenje.
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9 ZAKLJUČEK
Hidrogeološka problematika bližine vodonosnikov do odkopnih prostorov je na
Premogovniku Velenje prisotna že vrsto let. Na podjetju ni prišlo do večjih vdorov vode že od
leta 1973, kar priča temu, da imajo vzpostavljeno zelo dobro in učinkovito odvodnjevanje
vodonosnih plasti. Uspešno odvodnjevanje je nemogoče brez kvalitetnega monitoringa
odvodnjevalnih procesov. Pridobljeni podatki nivoja podzemnih vod in tlakov bodo še v
bodoče zelo pomembni spremljevalci projektov odkopnih etaž.
Mrežo piezometričnih vrtin je potrebno sproti dopolnjevati in nadomeščati objekte, kateri so
dotrajani in ne kažejo pravilnih rezultatov. Nekateri piezometri delujejo še na klasičen način;
ko bodo izpadli iz obratovanja, jih je potrebno nadomestiti z vrtinami, ki so opremljene s
tlačnimi tipali. Pridobivanje podatkov s pomočjo tlačnih tipal je veliko bolj zanesljivo in
natančno. Pravilno načrtovanje in izdelava piezometričnih vrtin je pogoj, da bodo meritve
vodonosnih plasti kazale realne in zanesljive podatke.
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11 PRILOGA
Priloga 1: Geološki profil in tehnični profil vrtine PT-24a/17
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