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Anotácia 

 

Predmetom bakalárskej práce „Možnosti využitia penového skla v geotechnickom 

a dopravnom staviteľstve“ je analýza technológie využitia penového skla ako násypového, 

výplňového a izolačného materiálu v geotechnickom a dopravnom staviteľstve. Pomyselne je 

možné prácu rozdeliť na niekoľko častí. Úvodná časť sa zaoberá opisom vlastností 

a charakteristikou penového skla ako materiálu. Ďalšia časť teoreticky opisuje možnosti 

využitia penového skla a z toho plynúce výhody, a plynulo prechádza k časti opisujúcej reálne 

využitie v praxi pri riešení rôznych projektov v reálnych podmienkach. Záver práce sa venuje 

porovnaniu vplyvu teoretického násypu vytvoreného z klasického štrku a násypu z penového 

skla na podložie. 
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hmoty, recyklované materiály 

 

 

Annotation 

 

Subject of the thesis „Possibilities of the application of foam glass in the geotechnical and 

transport engineering“ is analysis of usage foam glass material as a embankment, filling and 

insulation material in geotechnical and transport engineering. Thesis is divided into several 

parts. The introductory part deals with the destription of properities and characterics of foamed 

glass material. The next section describes theoretical posibilities of using foam glass and 

resulting benefits and smoothly chamges to the section describing real use of material to solve 

various projects in real terms. The conclusion is devoted to compare the impact of embankment 

formed from gravel and from foam glass on the soil.  
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1. Úvod 

 

Rozvoj spoločnosti so sebou nutne priniesol potrebu stavby nových stavebných 

konštrukcií v miestach, ktoré v minulosti neboli k stavebnej činnosti vhodné, prípadne 

realizácia stavebných diel bola veľmi problematická a nákladná. Táto situácia si vyžiadala 

zavedenie progresívnych technológií a materiálov do stavebnej praxe.  

 

Penové sklo nie je novým materiálom, je známe už takmer 70 rokov, avšak k využitiu 

jeho potenciálu dochádza najmä v posledných 15 rokoch. Dôvodov bolo hneď niekoľko, či už 

vysoká cena, vysoké náklady na výrobu, potreba vybudovania výrobných závodov, ale najmä 

nízka cena a dostupnosť ostatných stavebných materiálov. Spočiatku sa na výrobu používali 

základné suroviny na výrobu klasického skla. Materiál v sebe však spájal mnoho pozitívnych 

vlastností, pre ktoré sa postupne dostával do popredia. 

 

Zavedením nových ekologických noriem a požiadaviek na recykláciu odpadových 

surovín sa začalo do popredia dostávať penové sklo, najmä vďaka možnosti vytvorenia 

kvalitného materiálu z odpadového skla v procese recyklácie. Zároveň penové sklo spĺňalo 

nové požiadavky na tepelno-izolačné materiály, z dôvodu znižovania ekonomických nákladov 

na prevádzku budov. Materiál tiež vykazuje vysokú pevnosť v tlaku a zároveň si zachoval nízku 

objemovú hmotnosť, čo ho dostalo do pozornosti pri zakladaní stavieb, ale hlavne poukázalo 

na možnosti využitia materiálu v projektoch geotechnického a dopravného staviteľstva. 

V neposlednom rade bolo dôležité značné zníženie ceny vďaka využívaniu recyklovaného skla 

na výrobu. 

 

Prvé pokusy o použitie v týchto stavbách boli v Švajčiarsku a Nórsku, kde si penové sklo 

okamžite našlo uplatnenie a stalo sa bežne používaným materiálom. Následné štúdie poukázali 

na nesporný potenciál pri riešení najrôznejších projektov, či už pri výstavbe ciest, mostov 

a násypov, alebo iných stavieb, kde by iné materiály nepriniesli požadovaný efekt. 
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2. Penové sklo 

 

Penové sklo je anorganický tepelnoizolačný materiál, ktorý má oproti iným bežne 

používaným izolačným materiálom vysokú pevnosť v tlaku. Na jeho výrobu sa v súčasnosti 

používa najmä použité odpadové sklo z recyklačných zberov, čím výrazne šetrí ekonomické 

náklady ale hlavne znižuje ekologický dopad výroby na životné prostredie. 

 

Vyrába sa zo skloviny, ktorá sa pri teplotách okolo 900-1000°C napenení pomocou 

vhodných speňovacích prísad (v minulosti napr. sadzami alebo uhlím, v súčasnosti napr. 

popolček, kremičitan sodný a i., ktoré v žiari horia a uvoľňovaním plynov napeňujú taveninu).  

 

Takto vzniknutý materiál má objemovú hmotnosť približne 180 – 350 kg/m3 (v závislosti 

od výrobcu, zloženia a použitej technológie). Objem tvoria v podstate iba dve zložky a to: 

vzduch, približne 92% a sklo, zhruba 8%. Vysoký objem vzduchu zabezpečuje veľmi dobré 

izolačné vlastnosti, zatiaľ čo sklenená zložka usporiadaná v bunečnej štruktúre umožňuje 

preniesť veľké tlakové sily. 

 

Materiál bol vynájdený približne v 40. rokoch 20. storočia a bol pôvodne používaný ako 

náhrada za korok pri stavbe lodí. Na území Československa sa začalo vyrábať v roku 1957 pod 

názvom Spumavit. Využité bolo napríklad na výstave EXPO 1958 v Bruseli. 

 

V súčasnosti sa vyrába v dvoch formách: dosky alebo tvarovky (pozemné staviteľstvo, 

izolácie striech, podláh, spodnej stavby) a štrk (pozemné, geotechnické i dopravné staviteľstvo, 

výstavba ciest, mostov, násypov, izolácie vedení a i.) 

Obrázok 1- Penové sklo [6] 
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3. Vlastnosti 

 

3.1  Objemová hmotnosť 

 

Penové sklo je z fyzikálneho hľadiska nehomogénnou látkou, zloženou z dvoch fáz, tuhej 

a plynnej. Jeho štruktúra je tvorená veľkým množstvom uzatvorených sklenených buniek, ktoré 

sú plné vzduchu. Obsahom veľkého množstva vzduchu v materiáli je zabezpečené zabránenie 

prestupu tepla konštrukciou a pomerom tuhej a plynnej fázy dôjde k vyľahčeniu materiálu pri 

súčasnom zachovaní vysokej pevnosti vďaka sklu. Ide o najdôležitejšiu vlastnosť penového 

skla pretože väčšina ostatných fyzikálnych vlastností závisí práve na objemovej hmotnosti. To 

je tiež dôvod, prečo sa objemová hmotnosť udáva pri každej fyzikálnej vlastnosti. [1] 

 

 

3.2  Tepelná vodivosť 

 

Mernou tepelnou vodivosťou sa rozumie množstvo tepla, ktoré prejde v ustálenom stave 

za jednotku času stenou z uvažovanej hmoty o ploche 1 m2  a hrúbke 1 m pri rozdiele oboch 

povrchových teplôt 1 K. Merná tepelná vodivosť má teda jednotku W.m-1.K-1. Bežne vyrábané 

penové sklo má mernú tepelnú vodivosť okolo 0,040 W.m-1.K-1. [1] 

 

 

3.2.1  Vplyv objemovej hmotnosti na tepelnú vodivosť penového skla 

 

Tepelná vodivosť v sebe môže zahŕňať nielen hodnotu šírenia tepla vedením, ale tiež 

hodnoty vedenia prúdením a sálaním, v podstate teda celkovú strednú hodnotu šírenia tepla 

stenou. 

 

Teplo sa, v pórovitých izolačných hmotách medzi ktoré patrí aj penové sklo, šíri v pevnej 

fáze (kostra materiálu) vedením, v plynnej fáze (bunky, póry) sa teplo šíri prúdením a sálaním. 
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Bola vykonaná štúdia šírenia tepla v poréznych materiáloch, pri ktorej bolo zistené, že 

šírenie tepla pri 10°C je rozdelené takto: 

 vedenie v tuhej fáze    7% 

 vedenie plynom v bunkách 63% 

 prúdením v bunkách    4% 

 sálaním    26% 

 

Keďže plyn má omnoho menšiu tepelnú vodivosť než tuhé látky, izolačná schopnosť 

pórovitého materiálu bude tým väčšia, čím nižšia bude jej objemová hmotnosť. Ako zásadné sa 

javí množstvo a objem buniek. Tento fakt viedol autorov k snahe nájsť medzi objemovou 

hmotnosťou a tepelnou vodivosťou. Bolo odvodených niekoľko vzťahov, líšia sa však iba 

v hodnotách konštánt a,b : λ= a + b . ρ  [1] 

 

Tieto vzorce však platia len približne, pretože na tepelnú vodivosť pórových látok má 

vplyv nielen množstvo ale taktiež aj tvar pórov. Meraniami bolo preukázané, že pórovitá látka 

má tým menšiu tepelnú vodivosť, čím menší je priemer pórov pri materiáli zhotovenom 

s totožnou objemovou hmotnosťou i materiálom. [1] 

 

 

3.2.2  Vplyv vlhkosti na tepelnú vodivosť penového skla 

 

Rozhodujúcim faktorom pre izolačné vlastnosti penového skla je vzduch, resp. plyny 

uzatvorené v póroch materiálu. Tepelná vodivosť vody je zhruba 24krát vyššia (pri teplote 

20°C), ako tepelná vodivosť vzduchu. Uzatvorená bunková štruktúra penového skla zabraňuje 

vstupu vlhkosti do materiálu, preto má len veľmi zanedbateľný vplyv. [1] 

 

 

3.3  Nasiakavosť 

 

Ako bolo uvedené v časti o tepelnej vodivosti penového skla, už malé zvýšenie obsahu 

vody v izolácii má za následok neúmerný rast tepelnej vodivosti. Vzhľadom na túto skutočnosť 

môžeme hodnotu nasiakavosti pokladať za jednu z najdôležitejších vlastností izolačných hmôt. 
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Oddelená bunečná štruktúra penového skla vytvára priestor na len zanedbateľnú 

nasiakavosť. Pri zanedbaní absorbovania vody v povrchových, narušených bunkách, môžeme 

považovať nasiakavosť akostného penového skla za prakticky nulovú. Keďže sa však 

predpokladá čiastočné, aj keď len veľmi nepatrné, narušenie vlastnej bunečnej štruktúry, má 

nasiakavosť vždy určitú, aj len veľmi malú hodnotu. Navzdory tomu však môžeme penové sklo 

považovať za vodotesný materiál. [1] 

 

 

3.4  Priestupnosť vodných pár a plynov 

 

U penového skla nebola zistená difúzia vodných pár, ale vzhľadom na to, že sa 

predpokladá čiastočné narušenie štruktúry materiálu, uvádza sa súčiniteľ difúzie vodných pár 

δp= 0,000026.10-9 s -1. [1] 

 

3.5  Mrazuvzdornosť 

 

Vzhľadom k nenasiakavosti materiálu je penové sklo považované za mrazuvzdorné. [1] 

 

 

3.6  Pevnosť penového skla a deformačné vlastnosti 

 

Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou pre použite v geotechnickom a dopravnom 

staviteľstve je pevnosť v tlaku. Oproti iným, bežne používaným stavebno-izolačným 

materiálom má penové sklo veľmi vysokú pevnosť, zvyšujúcu sa so stúpajúcou objemovou 

hmotnosťou. Líšiac sa medzi výrobcami, hodnota pevnosti v tlaku sa pohybuje okolo 0,7 – 1,6 

MPa. [1] 

 

Materiál bol testovaný nezávislou testovacou organizáciou SINTEF, kde sa cyklickým 

zaťažovaním v triaxiálnom skúšobnom zariadení s priemerom 300 mm, sa zisťoval vznik 

permanentných deformácií  pri vystavení opakovanému zaťaženiu. Výsledky sú relevantné pri 

návrhu cestných konštrukcií, kde je materiál použitý v konštrukcii vozovky ako súčasť 

podkladovej vrstvy. Pri použití v cestných konštrukciách má materiál elastické vlastnosti 
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podobné obyčajnému štrku, bežne používanému ako základný materiál násypu. Je však 

dôležité, aby úroveň napätia bola udržaná pod úrovňou, ktorá spôsobí drvenie a trvalé 

deformácie materiálu. Pre opakované aplikácie cyklického napätia je odporúčané napätie okolo 

75 kPa na zníženie permanentných deformácií. [2] 

 

Oedometer o priemere 500 mm bol použitý na určenie deformácií v materiáli 

vystavenému trvalému zaťaženiu. Výsledky sú relevantné pri použití ako súčasť základovej 

konštrukcie (napr. betónová základová doska, atď.). Výsledky sú uvedené v tabuľke č.1 . V roku 

2004 bol testovací program rozšírený o sledovanie dlhodobého dotvarovania, aby boli zistené 

charakteristické hodnoty pre možné dlhodobé deformácie. Dovtedy typické odporúčané 

použitie bolo do približne 100 kN/m2, kde tlaky na základové konštrukcie nevykazovali žiadne 

poškodenie dlhodobými deformáciami v žiadnom z projektov. Skúšky dlhodobého 

dotvarovania umožnia stanoviť  dlhodobé deformácie pre rôzne zaťažovacie podmienky. 

Vykonané oedometrické skúšky sú použité na odhad veľkosti dlhodobého sadania za 

predpokladu lineárneho časového vývoja odporu. Výsledky sú uvedené v tabuľke č.2. Avšak 

skúšky dlhodobého sadania musia byť vykonané na overenie týchto odhadov. [2] 

 

 

 

Kvalita a úroveň zhutnenia 50 kN/m2 100 kN/m2 300 kN/m2 

Ľahký          1,25 1 % 4 % >15 % 

Ľahký          1,34 0,25 % 1,3 % >11 % 

Štandard      1,24 0,3 % 1,1 % >10,5 % 

Tabuľka č.1- Deformácie násypu (krátkodobé/deň) [2] 

 

Úroveň zhutnenia 1 rok 5 rokov 25 rokov 100 rokov 

1,25 2,9 % 3,8 % 4,6 % 5,3 % 

1,34 2,0 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 

Tabuľka č.2- Odhadované creepové deformácie po 1. dni, permanentné zaťaženie 300 kN/m2 [2] 

 

Materiál bol tiež vystavený zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom a otestovaný 

v oedometri, aby sa overilo zachovanie vlastností materiálu v dlhodobom časovom intervale. 

[2] 
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3.7  Zhutniteľnosť 

 

Zhutniteľnosť je kritická vlastnosť pre použitie v geotechnickom a dopravnom 

staviteľstve, nakoľko sa v materiáli aktivuje plná únosnosť a čo najviac sa urýchli sadanie 

konštrukcie po zaťažení. Stupeň zhutnenia je definovaný ako pomer medzi objemom 

zhutneného materiálu a objemom voľne uloženého materiálu. Obvykle odporúčaný stupeň 

zhutnenia je 1,15 – 1,3. Pri použití v násypoch vozoviek môžeme u zhutneného materiálu 

očakávať len veľmi malé deformácie od zaťaženia vozovkou a jej používania, na úrovni 

približne 1%. Sledovania v časovom horizonte 3 rokov naznačujú, že ďalšie deformácie sú 

zanedbateľné. Na bokoch konštrukcie vo svahu majú deformácie tendenciu byť dva krát väčšie 

ako vo zvyšku výplne, no tieto deformácie sa tiež objavujú iba v počiatočných fázach budovania 

konštrukcie a žiadne dlhodobé účinky sa nezdajú byť prítomné. Vzhľadom na uhlový tvar 

častíc, penové sklo môže byť použité na pomerne strmé bočné svahy a to je dôvod pre väčšie 

počiatočné deformácie na vonkajšej časti výplne. [2] 
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4. Výroba 

 

Pri procese výroby sa používajú environmentálne šetrné technológie na spracovanie 

sklenených fliaš, rôzneho skleneného odpadu, žiaroviek, ale aj toxického skla z ortuťových 

výbojok, priemyselného odpadu a aj počítačových a televíznych obrazoviek. Tento proces je 

založený na transformácii jemne mletého skleneného prachu z rôznych zdrojov zmiešaného 

s aktivátorom, napr. karbidu kremíka, v peci pri vysokej teplote. Pri mletí sú oddelené ťažké 

kovy a ostatné nečistoty. 

 

Zmes je rozprestretá na dopravníkový pás a prebieha cez pec s teplotou okolo 900-

1000°C, kde zmes zväčší svoj objem zhruba štvornásobne a pec opúšťa ako penové sklo. Keď 

materiál opustí pec popraská a rozdrobí sa kvôli teplotnému šoku. Typický rozmer zŕn je 10 – 

60 mm. 

 

Pri výrobe je obsah toxických látok zredukovaný pod detekovateľnú hranicu, nie je 

používaná žiadna voda a celý proces výroby spĺňa najprísnejšie environmentálne požiadavky. 

 

 

 

Obrázok 3- Vstupná surovina [16] 

  

Obrázok 2- Výstup z pece [16] 

Obrázok 4- Výsledný materiál [16] 
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5. Možnosti využitia penového skla 

 

Štrk z penového skla je veľmi unikátnym materiálom. Spája v sebe rôznorodé vlastnosti, 

ktoré ho predurčujú na využitie v najrôznejších projektoch. Je ním možné nahradiť mnoho 

tradičných a bežne používaných materiálov. Penové sklo môže byť súčasťou najrôznejších 

konštrukcií. Hlavné benefity, ktoré prináša použitie v konštrukcii sú: zníženie sadania, zvýšenie 

stability svahov, menšie zaťaženie podložia, zmenšenie zemných tlakov, tepelná izolácia 

a ochrana proti zamŕzaniu. Okrem geotechnického a dopravného staviteľstva sa penové sklo 

využíva aj pri stavbe budov. Slúži najmä ako ľahký obsypový materiál, tepelná izolácia 

základov a stropných dosiek alebo izolácie striech. 

 

S ohľadom na plánované konečné použitie penového skla je potrebné citlivo pristupovať 

k návrhu a vhodne zvoliť postup s ohľadom na všeobecnú bezpečnosť, normy, zákony 

a smernice krajiny, v ktorej bude výrobok použitý. Veľkosť zaťaženia a prevencia proti 

zamŕzaniu by  mali byť vypočítané podľa noriem a smerníc danej krajiny aby nedošlo 

k poškodeniu alebo porušeniu konštrukcie a ohrozeniu bezpečnosti a prevádzky.  Návrh by mal 

zohľadniť všetky zvláštnosti staveniska a určiť vhodnosť použitia materiálu už počas fázy 

plánovania. [10] 

 

 

5.1 Výstavba dopravných komunikácií 

 

Ako veľmi výhodné sa ukázalo použiť penové sklo pri výstavbe alebo rekonštrukciách 

dopravných komunikácií, či už dlhodobého alebo dočasného charakteru, ako plniaci materiál 

cestných násypov. V kritických miestach, ako napríklad nízka zaťažiteľnosť podložia, 

nerovnomerné alebo príliš výrazné sadanie, či úseky s rizikom premŕzania, pokryje penové sklo 

vlastnosti niekoľkých materiálov a tým sa znižuje ekonomická náročnosť projektu. Zhutnením 

sa dosiahne vyššia únosnosť a spolupôsobenie materiálu.  
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Obrázok 5- Použitie na spevnené plochy [10] 

Obrázok 8- Použitie na oporné steny rez [17] 

 

Obrázok 6- Použitie na cesty [10] 
 

 

5.2 Stabilizácia terénu a oporné steny 

 

Penové sklo nachádza široké uplatnenie pri stabilizácii svahov, odľahčených násypov 

mostných konštrukcií, pilierov a pri pilotovom zakladaní. Jeho použitím sa zníži hmotnosť 

násypu a teda aj veľkosť tlaku pôsobiaceho na konštrukciu, ale zároveň je konštrukcia chránená 

proti premŕzaniu a navyše štruktúra penového skla zvyšuje stabilitu. 

 

 

Obrázok 7- Použitie na oporné steny [10] 

 

 

5.3 Zakladanie mostov 

 

Materiál je vhodný pre zásyp mostných opier kde dokonale zamedzí  sadaniu medzi 

operou a cestným telesom. Nenasakuje vodu a vďaka tomu nenamŕza a vďaka trecej sile 

porézneho povrchu zabraňuje zosuvom. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti je možné vyriešiť 

miesta s nízkou únosnosťou. 
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Obrázok 11- Izolácia teplovodných potrubí [18] 

Obrázok 12- Izolácia podzemných vedení [14] 

 

Obrázok 9 - Použitie na mosty 1 [10] 

 

Obrázok 10- Použitie na mosty 2 [10] 

 

 

5.4 Izolácia podzemných potrubí 

 

Penové sklo chráni pred mrazom i prehriatím, nepoškodzuje steny potrubí a pri hutnení 

sa tvarovo prispôsobuje. Nízka hmotnosť šetrí náklady na prepravu a manipuláciu a pri 

opravách je možné ho ľahko odstrániť a opakovane použiť. Možno ho použiť aj v kritických 

miestach kde nie je možné uloženie pod hranicou zamŕzania. Nenasakuje a nevzlína vodu, preto 

ho je možné použiť na izolácie od veľmi nízkych až po vysoké teploty. [14] 
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Obrázok 13- Násypy bazénov [19] 

 

5.5 Izolácie bazénov, jímek a nádrží 

 

Pri výstavbe bazénov, je často nutné riešiť niekoľko problémov, z ktorých najväčším je 

zabránenie unikaniu tepla. Použitím penového skla môžeme nahradiť klasickú kombináciu 

materiálov, ako polystyrén s kamenným štrkom a pieskom. Penové sklo je navyše veľmi únosné 

ale pritom stabilné za každých podmienok, nehrozí preto vznik deformácií pri vypúšťaní 

a opätovnom napúšťaní bazénov a nádrží.  Vďaka nízkej objemovej hmotnosti nezaťažuje steny 

tlakom, zároveň uľahčuje a urýchľuje výstavbu. Ďalej je odolné voči kyselinám a olejom, a tiež 

proti biologickým škodcom, hmyzu, baktériám a nezahníva. Ak sa použije ako podsyp, obsyp 

i zásyp je možné znížiť tepelné straty až o 40% a zvýšiť priemernú teplotu o 5-6 °C. [19] 
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Obrázok 14- Drenážny násyp [20]   

5.6  Drenáž 

 

Penové sklo je tiež vhodnou alternatívou konvenčne používaných drenážnych systémov. 

Vďaka nízkej hmotnosti, odolnosti voči tlaku a mrazu a vysokej drenážnej kapacite, ponúka 

riešenie, kde by prevedenie tradičných drenážnych riešení bolo nevýhodné alebo zložité. 

Používa sa ako sypaný štrk alebo drenážne vaky, ktoré je možné napojiť na potrubie. [13] 

 

 

 

 

Obrázok 15- Drenážny vak [13] 
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6. Penové sklo v súčasnosti používané v ČR a SR 

 

V súčasnej dobe sa na našom trhu objavuje niekoľko značiek výrobcov penového skla, 

ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na stavebné hmoty a sú preto použiteľné pri veľkej škále 

stavebných projektov. Zároveň sa však líšia v drobných detailoch, majú teda aj mierne odlišné 

vlastnosti, čo sa javí ako výhoda najmä z hľadiska prispôsobivosti k rôznym podmienkam. 

Rôzne výrobné postupy, zloženie vstupných surovín a druh prísad a v neposlednom rade know-

how výrobcu prispievajú k vzniku unikátnych stavebných materiálov.  

 

Penové sklo sa vyrába pod značkami Refaglass®, Geocell® a Technopor® vo forme štrku, 

dosiek z penového skla a vo forme tvaroviek na izolácie potrubí. 

 

 

 

 

 

Obrázok 16- Penové sklo Refaglass [21]   
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7. Použitie v praxi 

 

7.1  E6 Steinkjer, Eggemarka, Hĺbený tunel, Nórsko 

 

Približne 600 m dlhý hĺbený tunel bol vybudovaný ako súčasť premiestnenia hlavnej 

nórskej diaľnice E6, ktorá spája sever a juh krajiny. V záujme zachovania prevádzky dopravy 

počas stavebných prác bola vybudovaná dočasná cesta na odklon dopravy, s výškou násypu 

viac než 15 m ponad tunel. Horných 6 m násypu bolo zložených z ľahkých výplňových 

materiálov, kvôli zníženiu zaťaženia pôsobiaceho na priepustky a zlepšenie stability celého 

násypu, ako aj redukcia problémov so sadaním vplyvom nižšej hmotnosti celej konštrukcie. 

Ako výplňové materiály boli použité LWA(9000 m3) a penové sklo (1000 m3). Obchádzková 

trasa bola v prevádzke cca. jeden rok až do marca 2004. Použité ľahké výplňové materiály boli 

opätovne použité ako materiál zásypu mostných opôr v inom úseku trasy. [4] 

 

Materiál bol ukladaný vo vrstvách hrubých 1 až 1,5 metra a následne zhutňovaný 

použitím pásových dozérov so zaťažením ≤ 40 kN/m2 na pás, vykonávajúcich 3 pojazdy na 

každú vrstvu materiálu. Na mieste bolo pozorované 25% zníženie objemu. Očakávalo sa 

zníženie o ďalších 5% v dôsledku dopravy na stavenisko z miestnych skladov. Na svahy 

z penového skla nebola umiestnená žiadna krycia vrstva zeminy. Objemová hmotnosť a vlhkosť 

boli merané počas  celého obdobia výstavby na voľne uloženom materiáli dovezenom na 

stavenisko a tiež na zhutnenom materiáli vo výplni. Priemerné hodnoty z týchto skúšok sú 

uvedené v tabuľke č.3 . [4] 

Projekt Typ mat. Rok Rok 

skúšky 

Objem 

[m3] 

Ob. vody 

[% hm] 

Obj. hm. 

[Kg/m3] 

Lodalen Ľahký 2001 2001 1500 3-18 325 

Ďial. 120 Ľahký 2001 2001 2900  500 

E6 Mule Ľahký 2002 2002 550  295 

E6 Eggemarka Štandard 2002 2003 

2004 

1000 15-20 

- 

345 

384 

E6 Rosendal Štandard 1999 2002 310 18 530 

E6 Klemetsrund Ľahký 2003 2003 110 0,5 271 

  

Tabuľka č.3- In-situ skúšky penového skla v cestných stavbách [4] 
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Sitové skúšky boli  vykonané na všetkých vzorkách odobraných na určenie objemovej 

hmotnosti a tiež statická zaťažovacia skúška a dynamická zaťažovacia skúška. Rozdiel medzi 

štrkovým násypom a násypom z ľahkých materiálov je malý. Monitoring správania násypu bol 

vykonávaný pomocou rúr umiestnených v násype, jedna vo vrchnej časti a jedna v spodnej časti 

vrstvy pre každý materiál. Pozorované deformácie sú zobrazené na obrázkoch 17,18. [4] [2]

 

Obrázok 17- Sledované deformácie Eggemarka rez [2] 

 

 

Obrázok 18- Sledované deformácie Eggemarka  [2] 
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7.2  E6 Klemetsrud, Nórsko 

 

Krátka dočasná obchádzková cesta bola potrebná aj v blízkosti mesta Klemetsrud, na 

obdobie zhruba pol roka. V tomto úseku bolo penové sklo použité vo vrstve hrúbky do 4 m, 

aby sa znížilo zaťaženie a následné sadanie vodovodu nachádzajúceho sa pod násypom. 

Materiál bol po odstránení dočasnej komunikácie využitý v ďalšom úseku trasy pri budovaní 

neďalekej križovatky umiestnenej na mäkkom presadavom podloží. Penové sklo bolo 

podrobené ľahkému hutneniu  tlakom 45 kN/m2, aby bolo znížené riziko rozdrvenia 

jednotlivých častíc. Vypočítaný faktor zhutnenia bol nízky, na úrovni 1,2. Riziko vzniku 

možných deformácií na povrchu vozovky a na vrstve penového skla bolo sledované za účelom 

vyhodnotenia správania sa konštrukcie s takto nízkym stupňom zhutnenia.  Zistené deformácie 

na povrchu vrstvy penového skla sa nijako závažne neodchyľovali od deformácií zistených pri 

iných projektoch s použitím penového skla. [4] [2] 

 

Sitové skúšky a merania objemovej hmotnosti boli vykonané keď bol materiál ukladaný 

na miesto a tiež pri odstraňovaní materiálu a prevoze na miesto jeho ďalšieho využitia. 

Monitoring sadania prebiehal opäť umiestnením plastových rúr do telesa násypu. Pozorované 

deformácie sú znázornené na obrázkoch19,20. [2] 

 

 

Obrázok 19- Sledované deformácie Klemetsrud  [2] 
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Obrázok 20- Sledované deformácie Klemetsrud rez [2] 

 

 

7.3  Štátna cesta č. 17, Rosendal, Nórsko 

 

Vzhľadom k erózii pozdĺž koryta rieky pri meste Rosendal, došlo k zosuvu 10 m 

vysokého cestného násypu na vzdialenosti asi 30 m. Podložie v úrovni rieky a v svahu sa 

skladalo z mäkkých ílov strednej plasticity. Aby bolo možné znovu otvoriť cestu a zabrániť 

ďalšej erózii pozdĺž brehu rieky, bolo nutné urýchlene vykonať opravu a preventívne opatrenia. 

Ako protierózna ochrana boli určené skaly z neďalekého lomu, ktoré vytvorili základ pre 

vytvorenie nového násypu z penového skla. [4] 

 

 

Obrázok 21- Rez zobrazujúci opravy v mieste zosuvu [5] 
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Materiál bol na stavenisko dopravovaný nákladnými automobilmi a priamo z cesty 

vysypávaný do oblasti zosuvu. Objem až 100 m3 bol transportovaný v jednom automobile. 

Potom bolo penové sklo rozprestreté  na svoje miesto vo vrstvách hrubých 0,5 m pomocou 30 

ton vážiaceho pásového dozéra a zhutnené 3 až 4 prejazdami tohto mechanizmu, čo vo výsledku 

dávalo faktor zhutnenia 1,4. Týmto spôsobom bol uložený objem až 300 m3 za zhruba 4 hodiny. 

Zloženie a hrúbka povrchu vozovky umiestnenej na vrchu násypu z penového skla bola 

zhodná s vozovkou a chodníkom v nadväzujúcej časti úseku. Použitie penového skla umožnilo 

vytvoriť svah so sklonom 45° bez dodatočných úprav. [4] [5] 

 

Vizuálne sledovania a in situ skúšky boli vykonané 3 roky po ukončení sanačných prác 

(tab.3.). Cesta v tomto úseku nevykazuje žiadne známky prasklín a sadania. [4] [5] 

 

 

7.4  Cesta pre chodcov a cyklistov, Lodalen, Nórsko 

 

V súvislosti s výstavbou trasy pre chodcov a cyklistov vo svahu s nízkou stabilitou proti 

zlyhaniu, bolo použité penové sklo ako materiál podsypu. Bolo použité veľmi ľahké penové 

sklo s objemovou hmotnosťou ρ  = 180 kg/m3. Keďže tento svah by neuniesol žiadne ďalšie 

zaťaženie, bolo rozhodnuté o odstránení prírodného podložia a nahradení ho penovým sklom. 

Celkovo bolo použitých 1200 m3 penového skla. [4] [5] 

 

Obrázok 22- Izometrický pohľad Lodalen [5] 
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Hrúbka vrstvy bola až do 2 m a rozprestieraná bola pomocou dozéra, ktorý zároveň pásmi 

podvozku vykonával zhutnenie. Na okrajoch svahu bolo vykonávané len ľahké zhutňovanie 

pomocou lopaty nakladača. Uhol prirodzeného svahu vytvoreného penovým sklom bol 45°.[4] 

 

V miestach s menšou hrúbkou vrstvy zhutňovanie mohlo byť prevedené až po 

vybudovaní podkladovej vrstvy vozovky. Hrúbka tejto vrstvy  musela byť aspoň 20 cm.  

 

Za účelom monitorovania deformácií boli v násype umiestnené pažnice v hornej 

a spodnej časti vrstvy penového skla v dvoch miestach. Deformácie v násype bolo potom možné 

vyhodnotiť podľa rozdielov sadania každej pažnice, viď. Obrázok 23.  Z výsledkov z meraní 

zobrazených na Obrázku 23 vyplýva, že sadnutie vrstvy penového skla bolo 10 cm po tom, čo 

na miesto boli uložené všetky zvyšné konštrukčné vrstvy vozovky. Je dôležité poznamenať, že 

tieto sadania sa prejavili okamžite po tom, ako došlo k zaťaženiu vrstvy penového skla. [4] [5] 

 

 

Obrázok 23- Sledované deformácie Lodalen [4] 
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7.5  Základový násyp pre Národnú diaľnicu č. 120, Nórsko 

 

Na násyp v oblasti asi 50 severne od Osla s podložím zloženým z mäkkých plastických 

ílov, bolo rozhodnuté použiť ľahké výplňové materiály a to penové sklo spolu s LWA. V reze 

tvorí diaľnicu z jednej strany násyp a z druhej zárez. Výška násypu siaha do výšky 4 m. Neboli 

očakávané nadmerné sadania, ale ľahké materiály násypu boli zvolené kvôli obavám o stabilitu. 

 

Celkový objem použitého penového skla bol 3 950 m3. Bola použitá ľahká verzia 

o objemovej hmotnosti 180 kg/m3, podľa špecifikácii výrobcu, vo vrstve hrúbky do 3 m. Penové 

sklo bolo ukladané v 1 m hrubých vrstvách a zhutňované pojazdmi pásového dozéra, 

vytvárajúceho tlak 56 kN/m2. [4] 

 

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade v Lodalene, pažnice boli umiestnené v spodnej 

a vrchnej časti vrstvy penového skla v dvoch miestach aby bolo možné monitorovať prípadné 

deformácie (Obrázok 24).  [4] 

 

Obrázok 24- Sledované deformácie Diaľnica 120 [4] 
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Merania objemovej hmotnosti a obsahu vody boli vykonané na dvoch miestach. V mieste 

pod koľajami vytvorenými vo vozovke od nákladných automobilov a inej dopravy a v druhom 

na okraji násypu, ktoré bolo menej ovplyvnené dopravou a inými  zhutňujúcimi vplyvmi. [4] 

 

Bol zistený vyšší obsah vody než sa očakávalo a tiež výrazne vyššia objemová hmotnosť 

oproti pôvodným predpokladom. Pre vizuálnu kontrolu boli vyhĺbené testovacie jamy v mieste 

vzniku koľají. Násyp až do hĺbky 700 mm pod povrchom niesol jasné známky zásadného 

drvenia materiálu. Mimo dráhy dopravy a v miestach s nízkou intenzitou staveniskovej dopravy 

bolo pozorované výrazne nižšie drvenie. [4] 

 

Počas výstavby bola vo veľkej miere využívaná ťažká technika na ukladanie, 

rozmiestňovanie a zhutňovanie penového skla a materiál bol ukladaný v tenkých vrstvách. 

Navyše bol násyp používaný ako hlavná prístupová cesta na stavenisko. Zhotoviteľ vypočítal 

faktor zhutnenia 1,37 zo skutočného objemu na stavenisku a teoretického objemu uvedeného 

výrobcom. [4] 

 

Výsledky sitových skúšok vykonaných na vyťaženom materiáli sú zobrazené na Obrázku 

25. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že krovka zrnitosti vykazuje  značné množstvo jemných 

častíc pod typickou veľkosťou zŕn 10 – 60 mm, to však vyplýva z výrobného procesu. [4] 

 

 

Obrázok 25-Distribúcia zŕn vo vyťaženom materiáli [4] 

 

Tento úsek bude pozorne sledovaný viacerými meraniami a skúškami v priebehu času, 

aby bolo možné sledovať prípadné zmeny sadania, deformácie, obsah vody a objemovú 

hmotnosť. 
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Hranatý tvar častíc penového skla vytvára vysokú vnútornú stabilitu, čo uľahčuje prenos 

zaťaženia priamo na materiál. Tým je však spôsobené určité poškodenie štruktúry a drvenie 

jednotlivých zŕn, čo vedie k vyššej hustote pod dráhou koľají. [4]  

 

 

7.6  E12, Hämeenlinna, Fínsko 

 

V rámci projektu budovania a vytvorenia jednotnejšieho centra mesta Hämeenlinna, bolo 

navrhnuté prekrytie diaľnice E12 prechádzajúcej centrom mesta železobetónovou škrupinou na 

vytvorenie 250 m dlhého tunela. Stavenisko sa nachádza v centre mesta s vysokým objemom 

dopravy. V tomto úseku sa nachádzali aj dva mosty, ktoré boli zbúrané a následne znovu 

vybudované ako súčasť prekrytia diaľnice. Počas výstavby bola doprava presmerovaná na už 

vybudované časti prekrytia diaľnice hneď vedľa mostov s výškou 8 m. Bolo potrebné 

vybudovať dočasné prístupové rampy ohraničené štetovnicovými stenami, ktoré však nemohli 

byť skonštruované klasickým riešením použitím štrkových svahových násypov, pretože by 

vznikli problémy so stabilitou a veľké bočné tlaky na štetovnice, čo by znamenalo zvýšenie 

požiadaviek na pevnosť a ukotvenie. [6] 

 

 

Obrázok 26- Rozmiestnenie násypov počas výstavby mosta [6] 
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V miestach vzniku rámp sa nachádzala 1 – 2,5 m hrubá vrstva rašeliny a pod ňou 10 – 17 

m hrubá vrstva bahna a ílu. Súdržná zeminy sa nachádzala od hĺbky 10 m. Obsah vody 

v bahnitej a ílovej vrstve sa pohyboval od 17 do 72 %. Laboratórne testy ukázali šmykovú 

pevnosť v súdržnej vrstve 12 – 32 kN/m2. V hĺbke 13 – 15 m sa nachádza moréna hrúbky 0 – 5 

m. Na základe staticko–dynamických penetračných skúšok bola moréna určená ako veľmi 

rozvoľnená, na niektorých miestach skalnatá. Skalný povrch sa nachádza v hĺbkach od 13 do 

21 m. Podzemná voda je čiastočne pod tlakom a nachádza sa v priemernej hĺbke 0,5 m. [6] 

 

Ako riešenie bolo zvolené použitie penového skla, hlavne kvôli odľahčeniu násypu, 

technickej a konštrukčnej kvalite, použiteľnosti a recyklovateľnosti. Nízka objemová hmotnosť 

znížila zaťaženie podložia a vysoký uhol trenia spolu s nízkou hmotnosťou zminimalizovali 

napätie pôsobiace na štetovnicové steny. Nedostatok pracovného priestoru v blízkosti opier 

vyžadovalo strmé ohraničenie násypov, ktoré bolo dosiahnuté umiestnením penového skla 

medzi dva rady štetovnicových stien. Vďaka vysokému uhlu trenia bolo dokonca možné 

v niektorých miestach vytvoriť pomerne strmé násypy bez potreby použitia štetovníc. [6] 

 

 

Obrázok 27- Stavenisko Hämeenlinna [6] 
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Na stavbu bolo použitých až okolo 10 000 m3 penového skla na 4 rôzne rampy. Po 

dokončení stavby nových mostov bude penové sklo použité ako ľahký násypový materiál 

ďalšieho mostu  na tomto úseku, a časť ako násypový materiál neďaleko plánovaného 

obchodného centra a okolité cesty. [6] 

 

Pri výpočtoch bola použitá návrhová hodnota uhla vnútorného trenia 40° a jednotková 

hmotnosť 4 kN/m3. V častiach ohraničených štetovnicami bola hrúbka vrstvy 3,5 – 7,5 m 

a maximálne 3,5 m v nepodoprených úsekoch. Materiál bol ukladaný vo vrstvách hrubých 0,7 

m a zhutňované pojazdmi pásového nakladača a na okrajoch a v rohoch boli použité vibračné 

platne, aby bolo zaistené rovnomerné zhutnenie v celom násype. Na vrchu násypov bola 650 

mm vysoká vrstva drveného kameniva a 50 mm vrstva asfaltu. Svahové násypy bez štetovníc 

boli použité v oblastiach, kde bola dostatočná stabilita a dostatočný pracovný priestor. 

V niektorých miestach boli použité oceľové siete pod vrstvou penového skla na zabezpečenie 

stability konštrukcie voči diaľnici. [6] 

 

 

Obrázok 28- Násyp z penového skla počas výstavby [6] 

 

Použitím penového skla sa v porovnaní s typickým štrkovým násypom, podarilo 

konštrukciu odľahčiť na niektorých miestach až o 85 kN/m2 a zredukovať zemný tlak o 60%. 

Na modelovanie situácie boli použité geotechnické software, ako napríklad Plaxis a GeoCalc 

na výpočty sadaní, stability a zemných tlakov. Výstavba rámp prebehla rýchlo a poslúžia 

potrebám projektu podľa očakávaní. [6]   
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8. Návrh násypu 

 

8.1  Cieľ 

 

Porovnanie veľkosti sadania štrkového násypu a násypu vytvoreného z penového skla. 

Podložie tvorí ílovitá zemina triedy F8. Na návrh a posudok bude použitý software Geo5. 

Výpočet bude prevedený metódou ČSN 73 1001 (Výpočet pomocou edometrického modulu). 

 

 

8.2  Situácia 

 

Tvar a rozmery konštrukcie boli zvolené podľa obrázka 29. Podložie tvorila ílovitá 

zemina triedy F8, tuhej konzistencie. Násyp tvoril štrk triedy G1, uľahlý a v druhom prípade 

penové sklo. 

 

Obrázok 29- Situácia navrhovaného násypu 
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 8.3  Parametre zemín 

 

Trieda F8, konzistencia tuhá 

Objemová tiaž :   = 20,50 kN/m3 

Edometrický modul :  Eoed = 7,50 MPa 

Koef. štruktúrnej pevnosti : m = 0,10 

Obj. tiaž sat. Zeminy : sat = 20,50 kN/m3 

 

Trieda G1, uľahlá 

Objemová tiaž :   = 21,00 kN/m3 

Edometrický modul :  Eoed = 478,00 MPa 

Koef. štruktúrnej pevnosti : m = 0,20 

Obj. tiaž sat. Zeminy : sat = 21,00 kN/m3 

 

Penové sklo 

Objemová tiaž :   = 3,50 kN/m3 

Modul pretvárnosti :  Edef = 70,00 MPa 

Koef. štruktúrnej pevnosti : m = 0,20 

Poissonovo číslo :   = 0,24 

Obj. tiaž sat. Zeminy : sat = 3,50 kN/m3 

 

Parametre zemín F8 a G1 boli zvolené podľa normy ČSN z programu Geo5, parametre 

penového skla boli zvolené podľa Technických listov z prospektu firmy Foamit. [10] 

 

 

 8.4  Sadanie 

 

Výpočet bol prevedený v programe Geo5 metódou ČSN 73 1001 (Výpočet pomocou 

edometrického modulu). 
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8.4.1  Štrk triedy G1: 

 

Obrázok 30- Sadnutie štrkového násypu izolínie 

 

Obrázok 31- Sadnutie štrkového násypu 

 

Štrk triedy G1: 

Maximálne sadnutie = 143,0 mm 

Maximálna hĺbka deformačnej zóny = 20,59 m 

 

 



Bakalárska práca 

37 

 

8.4.2  Penové sklo 

 

 

Obrázok 32- Sadnutie násypu z penového skla izolínie 

 

Obrázok 33- Sadnutie násypu z penového skla 

Penové sklo: 

Maximálne sadnutie = 8,6 mm 

Maximálna hĺbka deformačnej zóny = 6,92 m 
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8.5  Zhodnotenie 

 

Z výsledkov vyplýva značný rozdiel vo veľkosti sadania medzi štrkovým násypom 

a násypom z penového skla a tiež hĺbkou deformačnej zóny. Rozdiel v sadaní bol 134,4 mm 

a v maximálnej hĺbke deformačnej zóny bol rozdiel 13,64 m. Tak veľké rozdiely boli spôsobené 

najmä veľmi malou objemovou tiažou penového skla.  
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9. Záver 

 

Cieľom bakalárskej práce bolo priniesť komplexný obraz o možnostiach využitia 

penového skla v geotechnickom a dopravnom staviteľstve. Od vlastností materiálu, cez rozbor 

možných použití v stavebných projektoch a samotné príklady úspešného využitia v stavebnej 

praxi, až po preukázanie popisovaných výhod v závere práce. 

 

Materiál je považovaný za veľmi zaujímavú alternatívu ako ľahký násypový a výplňový 

materiál ale tiež aj ako tepelno-izolačný materiál v mnohých projektoch stavebného 

inžinierstva. Najväčšie výhody vyplývajú zo samotnej štruktúry materiálu. Vysoký podiel 

vzduchu (až okolo 92%), zabezpečuje výhodné tepelno-izolačné schopnosti a zároveň nízku 

hmotnosť, zatiaľ čo pevná sklenená zložka materiálu usporiadaná v pravidelnej bunkovej 

štruktúre ponúka výnimočnú pevnosť. Je preukázané, že materiál nenasakuje vodu a je plne 

odolný voči chemickým vplyvom často spôsobujúcich degradáciu alternatívnych materiálov.  

 

Spomínané vlastnosti umožňujú použiť penové sklo napr. na zlepšenie stability násypov, 

redukciu sadania a vplyvu na podložie, ako izolačná vrstva proti zamŕzaniu ale aj ako drenážna 

vrstva na odvedenie vody. Veľkou výhodou je že všetky tieto vlastnosti v sebe spája jeden 

materiál a preto nie je nutné riešiť kompromisy pri vzájomnom pôsobení viacerých materiálov, 

čo v konečnom dôsledku prináša ekonomicky výhodné riešenie spolu s konštrukčne 

jednoduchými postupmi. 

 

Penové sklo bolo v minulosti spájané s nízkou kvalitou a veľmi vysokými obstarávacími 

nákladmi. V súčasnosti toto neplatí, vyrába sa penové sklo vysokej kvality a zároveň jeho cena 

klesla, pod čo sa podpísalo najmä využívanie odpadového skla na výrobu, čo so sebou prinieslo 

ekologické presadenie penového skla. 

 

Tieto skutočnosti dokazujú, že penové sklo je materiálom budúcnosti s veľkým 

potenciálom, ktorý pri vhodnej a rozumnej aplikácii dokáže poskytnúť mnoho pozitívnych 

vlastností.  
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Zoznam použitých značiek a skratiek 

 

LWA  (Light Weight Clay Agregate) Ľahký ílový agregát 

SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) Škandinávska nezávislá 

organizácia pre vedecký a priemyselný výskum 

 

a i.  a iné 

atď.  a tak ďalej 

hm.  hmotnosť 

napr.  napríklad 

obr.  obrázok 

tab.  tabuľka 

 

Eoed  Edometrický modul       [MPa ] 

Edef  Modul pretvárnosti       [MPa ] 

m  Koeficient štruktúrnej pevnosti     [    -  ] 

ρ  objemová hmotnosť       [kg/m3 ] 

  objemová tiaž        [kN/m3 ] 

sat  objemová tiaž saturovanej zeminy     [kN/m3 ] 

  Poissonovo číslo       [    -  ] 

δp  súčiniteľ difúzie vodných pár      [s -1 ] 

λ  tepelná vodivosť       [W.m-1.K-1] 
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Prílohy 

 

Príloha 1 Výpočet sadania štrkového násypu triedy G1 (GEO5) 

Príloha 2 Výpočet sadania násypu z penového skla   (GEO5) 


