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VÝBER  ZAUJÍMAVÝCH  ZREALIZOVANÝCH A 

 PRIPRAVOVANÝCH  SANAČNÝCH  PROJEKTOV  S POUŽITÍM   PU  

ŽIVÍC  NA  SLOVENSKU  V  ROKU 2004 

 
Abstract:The recent development in use of polyurethane resin in soil injection in civil 
engineering has growing importance. Some interesting realized and prepared projects as well 
were before the use verified by laboratory tests with positive results and provide information 
to users. 

 
1. ÚVOD 
Popri uplatnení sa polyuretánových živíc v existujúcich objektoch je stále väčšou požia-

davkou zlepšovania mechanicko – fyzikálnych vlastností prostredia v etape prípravy nových 
stavebných objektov. Po posúdení inžiniersko-geologických, hydrogeo-logických a geotech-
nických pomerov je potrebné navrhnúť efektívny spôsob pre účinné zabezpečenie porušeného 
horninového prostredia. Pri overení v skúšobnom stende sa získa informácia o vhodnosti 
použitia injekčných hmôt pre otestovanie rôznorodého injektovaného horninového materiálu 
z hľadiska zmeny geotechnických charakteristík s dôrazom na deformačno-pevnostné skúšky 
a skúšky priepustnosti. Touto cestou predkladáme projektantom, investorom a dodávateľom 
rôznych stavebných prác, výsledky a vzorky geokompozitov pre makroskopické posúdenie 
realizovanej injektáže predmetného horninového prostredia. 
 
     

2. ZLEPŚOVANIE GEOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ HORNÍN S POUŽITÍM 
POLYURETÁNOVÝCH ŽIVÍC 

 
Čo najviac informácií,  vedomostí s analýzou geotechnických parametrov na príprave pro-

jektu je pre stavbu krokom vpred pre možné situácie počas realizácie. Nainjektovaný geokom-
pozit v skúšobnom stende po dôkladnej analýze je najlepším podkladom pre prípravu projektu 
s najvhodnejšími technickými a ekonomickými parametrami. V tomto príspevku vás obozná-
mime na  jednom príklade s týmto postupom.  
Tabuľka č. 1 predstavuje základné vstupné fyzikálne vlastnosti 4 vzoriek– frakciovaných 
dolomitických kataklazitov : 
 Vzorka č. 1 – nevytriedený dolomitický kataklazit frakcie 16/32 mm 
 Vzorka č. 2 – zmes frakcií dolomitických kataklazitov v pomere: 40% 8/16mm, 20%       
    4/8 mm, 40% 0/4 mm 
 Vzorka č. 3 -  zmes frakcií dolomitických kataklazitov v pomere: 20% 8/16mm, 20%      
    4/8 mm, 60% 0/4 mm 
 Vzorka č. 4 – dolomitické kataklazity vytriedenej frakcie 8/16 mm 
 
Na vzorkách sa vykonali nasledovné merania a testy: 
a) granulometrický rozbor zrnitosti 
b) meranie geometrických rozmerov vzoriek 
c) stanovenie objemu a objemovej hmotnosti vzoriek (hustoty) 
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d) pre niektoré vzorky sa zisťovala aj ich prirodzená vlhkosť 
e) stanovenie oedometrických modulov deformácie Edef cyklickým zaťažovaním – vo 

veľkorozmerom oedometri /φ=320 mm, h=210 mm/, ktorý umožňuje vykonávať aj 
veľkorozmerové šmykové skúšky /Slivovský, 2003/ - uvedený prístroj je jediný svojho 
druhu na Slovensku 

 
Názov podľa USCS Hmotnosť vzorky  

m /kg/ 

Výška vzorky  

h /mm/ 

Priemer 

d /mm/ 

Objemová hmotnosť 

/kg.m-3/  
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or

ka
 č

. 
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skúškou 

Po 

skúške 
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skúškou 

Po 

skúške 
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skúškou 

Po 

skúške 

 Pred 

skúškou 

Po skúške 

1 G1=GW G1=GP 18,243 18,240 141,53 139,05 299,06 1835,022 1867,443 

2 G2=GP G2=GP 18,970 18,970 144,00 139,50 299,06 1875,419 1935,916 

3 G2=GP G2=GP 19,980 19,980 146,55 143,32 299,06 1940,900 1984,628 

4 G2=GP G2=GP 18,176 18,170 143,10 140,19 299,06 1808,224 1845,149 

5 G1=GW G1=GW 18,157 18,157 144,31 140,68 299,06 1791,188 1837,406 

tabulka 1 

Inkjektovanie vzoriek prebehlo v laboratóriu spoločnosti Minova Slovakia s.r.o. v Žiline.  
Meranie mechanických vlastností injektovaných dolomitov sa vykonalo v TSÚS n. o. 
Bratislava . 
Meranie bolo vykonané na skúšobných telieskach v počte 12 ks , s rozmermi φ=100mm, 
h=200mm 
Na týchto telieskach sa vykonali nasledovné merania: 

a) Meranie geometrických rozmerov vzoriek 
b) Meranie hmotnosti vzoriek 
c) Stanovenie objemovej hmotnosti 
d) Meranie pozdĺžnych rezonančných frekvencií 
e) Stanovenie dynamického modulu pružnosti 
f) Stanovenie statického modulu pružnosti 
g) Stanovenie medze pevnosti v tlaku 
h) Stanovenie Poissonového čísla 
 

Tabuľka č. 2 poskytuje súhrn výsledkov fyzikálno-mechanických vlastností geokompozitu   
zhotoveného tlakovou injektážou, pri injekčnom tlaku 7 MPa frakciovaných dolomitických 
kataklazitov dvojzložkovou polyuretánovou živicou typu Bevedan-Bevedol WF. 
 

Vzorka 
ρd 

[kg.m-3] 
frez 

[Hz] 

Ebr,L 

[MPa] 

Ec 

[MPa] 

�max 

[MPa] 

ν 

[-] 

kf 

[m/s] 

1 1832 2733 2309 1195 26,2 0,36 4,59.10-8 

2 1930 3493 3815 2417 22,9 0,34 9,33.10-8 

3 1899 3533 3776 2633 19,3 0,36 5,61.10-10 

4 2058 5967 11601 10393 65,3 0,27 3,20.10-11 

tabulka 2 

 



 

 229

Popísaná a zdokumentovaná ukážka využitia skúšobného stendu potvrdila, že injektovaním 
vopred testovaných vzoriek frakciovaných dolomitických kataklazitov sa pôvodne nesúdržné 
zeminy – charakteru štrkov stávajú celistvým prostredím - to znamená, že textúrne sa 
integrujú do stavu poloskalnej až skalnej horniny. Uvedený jav predstavuje analogicky aj 
fortifikáciu reálneho horninového masívu (v zmysle STN 73 10 01 na strednú pevnosť - R2 až 
vysokú pevnosť - R1). Táto skutočnosť môže byť úspešne využitá už pri stabilizácii 
a zabezpečovaní výrubu tektonicky porušených dolomitických hornín pripravovaných tunelov 
(Bôrik, Korbelka, Čebrať) na diaľničnej sieti Slovenska. 
 
3. SANÁCIA, UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY BABICA-BOŠANY 

 
Povoľovanie skládkovania v minulosti (mnohokrát aj nebezpečného odpadu na 

nevhodnom území bez akýchkoľvek ochranných opatrení) nás dnes stavia pred riešenie 
akútnych prípadov ohrozenia podzemných vôd a pôdy neprípustnou kontamináciou. Taktiež 
otázka znečistenia ovzdušia nekontrolovaným uvoľňovaním skládkového plynu, ktorý pri 
zvýšenej koncentrácií bez monitorovania často vedie  k samovznieteniu rôznorodého skládko-
vého odpadu. Všetky uvedené nástrahy boli zaznamenané na skládke Babica - Bošany, kde na 
ľavom brehu rieky Nitra, v jej mŕtvom ramene, bol odpad z koželužnej a obuvníckej výroby. 
Predložený príspevok kontinuálne naväzuje na uvedené informácie a kladie si za cieľ priblížiť 
zásady, ktoré boli v plnom rozsahu aplikované pri spracovaní projektu „Sanácia, uzatvorenie 
a rekultivácia skládky Babica - Bošany“ pri dodržaní platnej legislatívy. 
Priestor ukladania odpadov, napriek tomu, že nebol nikdy z hľadiska právnych predpisov 
skládkou dnes predstavuje starú environmentálnu záťaž. Priestor skládkovania, keďže nebol 
ohradený bol využívaný na neriadené a bezplatné ukladanie rôznorodého prevažne domového, 
stavebného a iného odpadu. 
 
Východiskové podklady 
 
Spracovaniu projektu predchádzalo štúdium genézy skládkovania odpadov v predmetnom 
území a poznanie: 
• skutočného, dotknutého územia na základe podrobnej rekognoskácie terénu  
• výsledkov znečistenia podzemných vôd resp. rieky Nitra zistenom pri hydrogeologickom 

prieskume v roku 1991 (GEOtest Brno), 
• miest intenzívnej tvorby skládkových plynov a zvýšených teplôt sprevádzanej procesom 

samovznietenia skládky s únikom sírovodíka do ovzdušia, 
• uznesenia vlády SR č.875 k iniciatívnemu návrhu na riešenie úhrady sanačných opatrení 

pri havarijnej situácii na skládke odpadov “Babica“ v obci Bošany predloženému 
ministrom vnútra a ministrom životného prostredia dňa 25.10.2000, 
súhrnných výsledkov podrobného prieskumu z roku 2001 (SENSOR Bratislava)  

• a priebežných výsledkov monitoringu t.j. aktuálneho stavu na skládke. 
 
Geologické pomery, morfológia podložia skládky a rizika jednotlivých faktorov 
životného prostredia 
 
Prieskumné vrty realizované v roku 1991 (GEOtest Brno) boli v roku 2001 doplnené 3 vrtmi 
(SENSOR Bratislava), ktoré poskytli základnú informáciu o inžiniersko-geologických a 
hydrogeologických podmienkach územia skládky. Podľa vrtných prác možno vyčleniť 3 
súvrstvia odlišného litologického a petrografického zloženia: 
• podložie tvoria neogenné sedimenty zastúpené pestrými ílmi s vysokou plasticitou 

prevažne pevnej konzistencie s koeficientom filtrácie kf > 1x10-10 ms-1, 



 

 230

• nad uvedeným podložím sa nachádzajú fluviálne sedimenty rieky Nitra, tvorené 
piesčitými stredne uľahlými štrkmi s rôznym stupňom zahlinenia, podľa granulometrickej 
analýzy zle zrnenými s prevahou zŕn do 3 cm ojedinele až 8 cm. Ich celková mocnosť je 
2,5 - 7,0 m, sú väčšinou zvodnené, poskytujú významný vodonosný horizont, 

• pokryvné vrstvy tvoria povodňové sedimenty, väčšinou zastúpené hlinami a ílmi 
s mocnosťou 1,5-3,0 m. 

Nosnou metódou komplexného posúdenia bol geofyzikálny scríning (elektromagnetické 
profilovanie - DEMP, vertikálna odporová sondáž - VES a multielektródové sondovanie - 
MES) v pomerne hustej sieti merania. Geofyzikálnym scríningom, následnými technickými 
prácami a laboratórnym stanovením fyzikálnochemických vlastností podzemných vôd boli 
zistené základné informácie pre efektívny a účinný návrh sanácie skládky: 
• materiál v priestore skládky je nehomogénny,  
• nerovnosť dna skládky predurčuje morfológia starého meandra, od čoho je závislá aj 

hrúbka skládkovaného materiálu (v priestore bývalého toku rieky 6,5 - 8,5 m a v mieste 
ostrohu 3,0 - 4,0 m), 

• napriek tomu, že dno skládky je pod úrovňou hladiny rieky Nitra, preukázalo sa, že 
nedochádza k prenikaniu kontaminovanej podzemnej vody do bočných častí skládky, 

• predurčeným koridorom prúdenia kontaminovanej podzemnej vody je reliéf starého 
meandra, v ktorom je nevyhnutné vybudovať zvislý tesniaci prvok - bariéru, tak v mieste 
vstupu do starého koryta (mŕtveho ramena rieky Nitra), ako aj v jeho závere (priestor čela 
skládky), 

• opodstatnenosť tesniacich bariér zaviazaných do nepriepustného ílovitého podložia 
zvýrazňuje aj skutočnosť, že sa preukázalo, šírenie kontaminačného mraku z čela skládky 
vplyvom prúdenia podzemnej vody smerom k obci Bošany,  

Pre návrh sanácie boli podstatné aj výsledky plynometrického prieskumu. Tie upozornili na 
široký rozsah výskytu metánu (0 – 68 obj.%) nameraného v hĺbke 0,60 m a jeho 
nerovnomerné rozšírenie v skládke. Plynometrický prieskum potvrdil priamu závislosť 
koncentrácie metánu na mocnosti skládkovaného odpadu v starom meandri a vylúčil výskyt 
skládkového plynu v mieste ostrohu, kde bol ukladaný prevažne stavebný odpad. 
 
Technické riešenie  
- vo svojej objektovej skladbe sa vychádzalo zo zabezpečenia akútnej potreby: 
1 prípravy územia (odstránenia pokútne vysypaného odpadu po obvode skládky a úpravy 

telesa skládky do požadovaného tvaru), 
2 realizácie obvodových rigolov vrátane priepustu pod prístupovou cestou (vetva A,B a C), 
3 uzavretia a rekultivácie skládkového telesa v takej konfigurácií, ktorá zabezpečí 

požiadavky trvalej stability proti účinkom atmosferických zrážok a prívalových vôd 
z okolia, 

4 záchytu, monitoringu a prípadnej likvidácie skládkového plynu koncentrovaného 
v miestach s najväčšou mocnosťou skládkového odpadu (drenážne šachty DŠP 1 až DŠP 
8), 

5 odstránenia nežiadúceho úniku kontaminovaných podzemných vôd zo skládky v jej čele 
ako aj zabránenia resp. eliminácie prúdenia podzemných vôd smerom od rieky Nitra na 
vstupe do jej mŕtveho ramena formou podzemných tesniacich stien (PTS I a PTS II), 

6 záchytu prívalových vôd nad štátnou cestou Bošany – Nedanovce (úprava rigolu 
a priepustu). 

  
Podstatnou časťou sanácie predmetnej skládky je plánovaná realizácia podzemných tesniacich 
stien zaviazaných do podložných ílov PTS I (dĺžky 90 m) a PTS II (dĺžky 60 m). Účinnú 
zábranu úniku kontaminantu z čela skládky (PTS I) a elimináciu prúdenia podzemnej 
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kontaminovanej vody v úvodnej časti meandru od rieky Nitra (PTS II) zabezpečí 
kombinované konštrukčné riešenie podzemných stien. Zatiaľ, čo pod úrovňou podzemnej 
vody je vyprojektovaná tesniaca clona s využitím tlakového injektovania na báze 
polyuretánových živíc, nad úrovňou hladiny podzemnej vody je navrhnuté jednoduchšie 
a pragmatické riešenie - klasická zemná hrádza.  

V záujme komplexného riešenia sanácie predmetnej skládky Babica projekt obsahuje aj 
návrh záchytu prívalových vôd nad štátnou cestou Bošany - Nedanovce. Ide o vyvolanú 
investíciu, kde atak prívalových vôd vzhľadom na rozsiahle priľahlé územie vyvoláva pri 
vysokých zrážkach a topení snehu neúnosné zanášanie existujúceho cestného priepustu 
a prevedená voda výrazne dotuje územie skládky.  
Predložený spôsob riešenia sanácie a uzatvorenia skládky zabezpečí jej základnú vegetačnú 
a úžitkovú krajinnú funkciu. Dodržaním technologickej disciplíny pri realizácií technickej 
a biologickej rekultivácie sa zamedzí na telese skládky vytváraniu erozívnych rýh pri 
prudkých dažďoch. 
 


