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CEMENTOBETONOV¯CH KRYTÒ VOZOVEK
A LETI·TNÍCH PLOCH
REPAIR CEMENT CONCRETE PAVEMENTS OF ROADSWAYS
AND AIRFIELD AREAS
VLADIMÍR WEISS
Obnovovací procesy cementobetonov˘ch krytÛ musí postupovat rychle. Je
tﬁeba uÏívat smûsi z rychle tvrdnoucích
cementÛ, pro men‰í po‰kození polymerbetonové smûsi. Materiály musí b˘t
kompatibilní s betonem krytu a musí b˘t
pﬁipraven podklad. Impregnace se uÏívá
pro zlep‰ení vrstvy pﬁi povrchu.
The restoration processes of cement
concrete pavements must proceed
quickly. Hence, rapid-hardening cement
mixtures, also polymer-concrete mixtures are to be used. Materials must be
compatible with the concrete of the
pavement and the base must be properly prepared. Impregnation is used to
improve the layer at the surface.
NejdÛleÏitûj‰ím poÏadavkem pro údrÏbu,
opravy i rekonstrukce cementobetonov˘ch krytÛ vozovek a leti‰tních ploch je rychlost, s jakou je moÏno na nich obnovit
provoz. Pﬁirozenû je dÛleÏitá i trvanlivost
proveden˘ch úprav, aby potﬁebné v˘luky
nebo omezení nebyly nutné pﬁíli‰ ãasto
a aby se finanãní náklady udrÏovaly na rozumné v˘‰i.
Do údrÏby cementobetonov˘ch krytÛ
patﬁí ochrana jejich povrchu impregnováním, jakoÏ i opravy drobn˘ch po‰kození.
Za úãelem ochrany ãásteãnû nasákav˘ch
krytÛ zejména proti úãinkÛm rozmrazovacích solí se nejãastûji pouÏívá impregnace
fermeÏí ﬁedûné lakaﬁsk˘m benzinem, kdy
provoz je moÏno obnovit témûﬁ okamÏitû.
Podobnû lze sytit povrchovou vrstvu ﬁedûnou syntetickou pryskyﬁicí, nejlépe epoxidovou, která tuto vrstvu téÏ zpevní. K zv˘‰ení tûsnosti je moÏné pouÏít také ﬁedûnou polymerní disperzi, zpravidla akrylátovou. Impregnaãní nátûry je úãelné
provádût jako vícenásobné, a to zpoãátku
více ﬁedûné, aby se impregnant dostal do

vût‰ích hloubek. Pokud na povrchu krytu
nezÛstane pﬁebyteãná vrstviãka impregnantu (film), je moÏno obnovit provoz
okamÏitû po vytûkání ﬁedidel.
Pro opravy sporadick˘ch drobn˘ch v˘tlukÛ, ulomen˘ch hran a podobn˘ch mal˘ch
po‰kození pﬁipadají v úvahu smûsi ze
speciálních rychlovazn˘ch cementÛ nebo
polymerbetony. Smûsi polymercementové jsou pro tento úãel vzhledem k potﬁebn˘m del‰ím dobám o‰etﬁování ménû
vhodné. Lokální vysprávky cementobetonov˘ch krytÛ s uÏitím Ïiviãn˘ch smûsí nutno povaÏovat pouze za provizorní opatﬁení.
Pokud jsou cementové malty ãi betony
pﬁitom zpracovávány v mal˘ch mnoÏstvích, lze pﬁipustit aplikace cementÛ bezsádrovcov˘ch, které mají velmi krátké
tuhnutí a vykazují v jeho prvních fázích
silnou exotermickou reakci. V˘hodnûj‰í je
vyuÏívání ztekucen˘ch smûsí z velmi
jemn˘ch cementáﬁsk˘ch odpra‰kÛ, pﬁípadnû dotovan˘ch pﬁímûsí cca 10 % hlinitanového cementu, s nimiÏ lze dosáhnout tlakov˘ch pevností 10 aÏ 12 MPa
po ãtyﬁech hodinách od smoãení pojiva
a 40 MPa po jednom dnu tvrdnutí, pﬁiãemÏ smûs je dobﬁe zpracovatelná po
dobu témûﬁ jedné hodiny.
Opravárenské polymerbetony jsou zpravidla pﬁipravovány z epoxidov˘ch pryskyﬁic
vzhledem k jejich v˘borné adhezní schopnosti k podkladu. Pokud se v‰ak nepouÏije urychlovaãÛ, nev˘hodn˘ch z hlediska
vût‰ího smr‰tûní, nutno poãítat s dobou
do plného vytvrzení zhruba jeden den.
Proto se nyní v zahraniãí zaãínají pouÏívat
k uveden˘m úãelÛm vût‰í mûrou polymerbetony metylmetakrylátové, jeÏ mají
vytvrzovací dobu krat‰í. PouÏití polyesterového pojiva, i kdyÏ se jeho vytvrzovací doba dá dobﬁe regulovat, nelze zde s ohledem na velké smr‰tûní a na citlivost vÛãi
vlhkosti doporuãit.

V‰echny v˘‰e uvedené opravárenské
smûsi musí mít pﬁipﬁimûﬁenû nízk˘ obsah
pojiva a peãlivé sloÏení kameniva (vãetnû
nejjemnûj‰ích frakcí u polymerbetonÛ)
pro dosaÏení plné hutnosti, aby smr‰tûní
a v pﬁípadû polymerbetonÛ i teplotní roztaÏnost byly co nejniÏ‰í. U smûsí cementov˘ch musí b˘t téÏ vodní souãinitel co
moÏná nízk˘, a to jak z tûchto dÛvodÛ, tak
kvÛli rychlému nárÛstu pevnosti (obsah
vody by bylo moÏno je‰tû dodateãnû sníÏit a kvalitu vysprávky tak dále zlep‰it
pomocí vakuování). Dal‰í redukci smr‰tûní a u polymerbetonÛ i teplotní roztaÏnosti je moÏno dosáhnout disperzním
vyztuÏením s uÏitím drátkÛ.
Povrch betonu v po‰kozeném místû
musí b˘t pﬁed opravou dokonale oãi‰tûn,
pﬁípadnû i odma‰tûn nebo zbaven naru‰ené vrstvy. Potom je tﬁeba zajistit dobrou
pﬁídrÏnost vysprávky impregnací podkladu
a provedením tuãnûj‰í tenké kotevní vrstvy, a to v pﬁípadû cementov˘ch vysprávek
s uÏitím ﬁedûné polymerní disperze (nejlépe akrylátové) a pak jemné polymercementové malty z cementu pro vysprávku,
v pﬁípadû polymerních vysprávek obdobnû s uÏitím pﬁíslu‰né ﬁedûné pryskyﬁice
a pak jemného polymerbetonu z nízkomodulové pryskyﬁice. Pﬁed pokládkou
vlastní vysprávky musí b˘t u cementov˘ch
smûsí pﬁíslu‰nû upraven˘ podklad vlhk˘,
nikoliv v‰ak mokr˘, u polymerbetonÛ co
nejsu‰‰í a pﬁitom teplota nemá b˘t niÏ‰í
neÏ asi 10 °C.
JestliÏe se jedná o po‰kození miskovitého tvaru s malou hloubkou pﬁi okrajích, je
rozumné tyto okraje prohloubit, aby vysprávka mûla v tûchto místech alespoÀ
minimální tlou‰tku pro danou zrnitost
smûsi (obr. 1).
Opravy ãetnûj‰ích drobn˘ch po‰kození
cementobetonov˘ch krytÛ je moÏno provádût pomocí v˘‰e popsan˘ch metod, ale
je to zdlouhavé a málo produktivní. Pokud

Obr. 1 Prohloubení okrajÛ lokálního
po‰kození miskovitého tvaru pﬁed
vyspravením
Fig. 1 Deepening of edges of a local dishshaped damage before repair
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Obr. 2 Nûkteré moÏnosti oprav trhlin
v cementobetonov˘ch krytech
vozovek a leti‰tních ploch
Fig. 2 Some ways for repair of cracks in
cement concrete pavements of
roadways and airfield areas

v‰ak hloubky takov˘ch po‰kození pﬁekraãují zhruba 100 mm, není vzhledem k vysoké cenû pryskyﬁic jejich vyplÀování polymerbetonem jiÏ ekonomické. Nicménû
i pak je moÏno upravit betonov˘ podklad
impregnací ﬁedûnou epoxidouvou pryskyﬁicí, nato provést kotevní vrstviãku z jemného tuãného epoxibetonu nebo jen
z pryskyﬁice do vlhkého prostﬁedí a po jejím zavadnutí vyplnit prostor cementovou
smûsí. Pﬁitom doba tuhnutí a poãáteãního
tvrdnutí cementové smûsi má zhruba
odpovídat za dané teploty dobû vytvrzování pouÏité pryskyﬁice, aby do‰lo k navá-
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âBS a âKAIT, Praha 2001
Publikace poskytuje praktické postupy
a pokyny pro vyztuÏování betonov˘ch
konstrukcí svaﬁovan˘mi sítûmi ze Ïebírkov˘ch drátÛ, ale i údaje o ekonomiãnosti
vyztuÏování betonov˘ch konstrukcí a racionalizaci práce. Kniha má 218 stran a je
ãlenûna do pûti kapitol, dále obsahuje pﬁíklady návrhu nûkter˘ch konstrukcí a pﬁílohy (pomÛcky pro navrhování). Je urãena
projektantÛm betonov˘ch konstrukcí, studentÛm vysok˘ch a stﬁedních ‰kol stavebního zamûﬁení i pracovníkÛm podílejícím
se na realizaci betonov˘ch konstrukcí.
V první kapitole jsou rozebrány ekono26
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zání alespoÀ fyzikálních vazeb mezi
obûma materiály.
V˘hodnûj‰í zpÛsoby oprav cementobetonov˘ch krytÛ s rozsáhl˘mi po‰kozeními nebo povrchov˘m naru‰ením betonu
spoãívají v poloÏení souvisl˘ch vrstev na
dan˘ povrch (pokud je tﬁeba dodrÏet pÛvodní niveletu, musí se odpovídající stará vrstva odfrézovat). U silniãních vozovek pak rekonstrukce ãasto spoãívá
v poloÏení Ïiviãného koberce. V pﬁípadû
leti‰tních ploch to v‰ak z poÏárních dÛvodÛ není moÏné a proto je nutno na starém krytu provést novou cementobetonovou vrstvu. Únosnost starého krytu
pﬁitom není zpravidla podstatnûji oslabena. Proto a rovnûÏ z dÛvodÛ ekonomick˘ch mÛÏe mít nová vrstva jen omezenou tlou‰Èku, ale v takovém pﬁípadû musí b˘t dostateãnû houÏevnatá. To lze sice
dosáhnout jejím vyztuÏením ocelov˘mi
mické a technické v˘hody pouÏívání svaﬁovan˘ch sítí.
Druhá kapitola uvádí klasifikaci, oznaãení a popis svaﬁovan˘ch vyztuÏen˘ch sítí
z hlediska jejich v˘roby, dále jsou uvedeny základní definice v˘ztuÏn˘ch sítí a jejich
ãástí. Krátce je popsán i zpÛsob v˘roby
drátÛ pro svaﬁování sítí.
Tﬁetí kapitola je vûnována v˘robnímu
sortimentu sítí ze svaﬁovan˘ch drátÛ. Jsou
uvedeny v˘robní poÏadavky na sítû, informace o zkou‰ení a certifikaci v˘robkÛ.
âtvrtá kapitola uvádí konstrukãní zásady
pro vyztuÏování betonov˘ch konstrukcí sítûmi pﬁi navrhování podle âSN 73 120186 ve znûní zmûn a návazn˘ch norem
a pﬁi navrhování dle âSN P ENV (zejména âSN P ENV 1992-1-1).
Pátá kapitola je vûnována vyztuÏování
stavebních prvkÛ. Jsou uvedeny zvlá‰tnosti, se kter˘mi se lze pﬁi vyztuÏování sítûmi setkat, metody a zpÛsoby kreslení
sítí ve v˘kresové dokumentaci.
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sítûmi (technologie TEVYCED), ov‰em
pﬁi vyuÏití drátkobetonu se mÛÏe potﬁebná tlou‰Èka dosti sníÏit a provádûní se
pﬁitom znaãnû usnadní. Jinou moÏností
je zde pouÏití polymercementového
betonu, kter˘ je rovnûÏ dostateãnû houÏevnat˘; aby v nûm v‰ak polymerní disperze mohla zkoagulovat, nesmí nejvût‰í tlou‰tka takové vrstvy pﬁekroãit hodnotu zhruba 80 mm. Dal‰í nev˘hodou tohoto materiálu je jeho dlouhá doba tvrdnutí.
Pokud je povrch cementobetonového
krytu rovn˘ a jeho naru‰ení spoãívá pouze
ve zhor‰ení jeho kvality korozí ãi degradací doprovázen˘ch vznikem otevﬁené
pórovitosti, je moÏné provést rekonstrukci
hloubkovou impregnací betonu monomerem metylmetakrylátu, kter˘ pak pÛsobením chemick˘ch ãinidel a mírnû zv˘‰ené teploty zpolymeruje.
Trhliny je tﬁeba opravovat podle obecnû
znám˘ch zásad, jak je schematicky znázornûno na obr. 2.
Vypracováno v rámci v˘zkumného
zámûru MSM 210000001 „Funkãní
zpÛsobilost a optimalizace stavebních
konstrukcí“
Doc. Ing. Vladimír Weiss, CSc.
Fakulta stavební âVUT v Praze
Katedra betonov˘ch konstrukcí a mostÛ
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Pﬁíklady návrhu nûkter˘ch ãasto uÏívan˘ch betonov˘ch prvkÛ (monolitická
stropní deska, kﬁíÏem vyztuÏená deska)
jsou preciznû zpracovány jak podle âSN
73 1201, tak i dle âSN P ENV 1992-1-1
a poskytují komplexní pohled na ve‰keré
náleÏitosti statického v˘poãtu.
Pﬁílohová ãást obsahuje nejen nejdÛleÏitûj‰í tabulky a pomÛcky pro navrhování
betonov˘ch konstrukcí podle obou nejãastûji uÏívan˘ch norem âSN 73 1201
a âSN P ENV 1992-1-1, ale i orientaãní
údaje o bûÏném v˘robním programu svaﬁovan˘ch sítí.
Vzhledem k tomu, Ïe publikace obsahuje celou ﬁadu dÛleÏit˘ch informací vãetnû
pomÛcek pro navrhování, nemûla by chybût v knihovnách odborn˘ch pracovníkÛ,
kteﬁí pﬁichází do styku s projektováním
a realizací betonov˘ch konstrukcí.
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