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TùSNùNÍ

SPÁR PRÒMYSLOV¯CH BETONOV¯CH PODLAH
JOINT SEALING OF INDUSTRIAL CONCRETE FLOORS
PETR Î ALSK¯
U prÛmyslov˘ch betonov˘ch podlah je
z hlediska správné funkce a z hlediska
dosaÏení dostateãné trvanlivosti velmi
dÛleÏit˘ návrh a provedení spár. Ve vût‰inû pﬁípadÛ je potom nutné tyto spáry
utûsnit, nebo alespoÀ vyplnit. âlánek se
zab˘vá materiály pro tento úãel vhodn˘mi a poukazuje na nûkteré konstrukãní
zásady, které by se pﬁi aplikaci tûsnícího
ãi v˘plÀového materiálu mûly dodrÏet.
The design and the performance of
joints is very important for the proper
function and the satisfactory durability of
concrete industrial floors. In most cases
it is necessary to seal or to fill these
joints. The article deals with sufficient
materials and refers to some structural
principles, which should be kept during
application of sealing or filling materials.
Spáry jsou utûsÀovány proto, aby nedocházelo k jejich zaplnûní prachem, ‰pínou
a betonovou drtí z hran spáry, aby bylo
zabránûno pronikání vody a chemikálií
a v neposlední ﬁadû také proto, aby bylo
moÏno podlahy snadnûji ãistit a udrÏovat
jejich vzhled. Dále musí tûsnûní tvoﬁit
v˘ztuhu pro hranu spáry tam, kde hrozí
poru‰ení od pﬁejíÏdûjících vozidel a hrany
nejsou chránûny ocelov˘mi v˘ztuhami.
V nûkter˘ch málo nároãn˘ch provozech
nebo mimo oblasti dopravního zatíÏení
nûkdy ani není tûsnûní spár nutné [2].
Mezi základní poÏadavky kladené na
tûsnící materiály patﬁí trvanlivost, odolnost
proti abrazi a dostateãná tvárnost, u spár
pﬁejíÏdûn˘ch vozidly také vysoká pevnost.
Spáry musí b˘t schopné se pﬁizpÛsobit
dodateãnému rozevﬁení po jejich utûsnûní. Z tohoto dÛvodu je nutné znát, jak

velké rozevﬁení spáry lze po jejím utûsnûní je‰tû oãekávat. U bûÏn˘ch betonov˘ch
a drátkobetonov˘ch podlah, které mají
smr‰Èovací spáry rozmístûny zhruba po 5
aÏ 10 m, lze pﬁi smr‰tûní 0,3 aÏ
0,4 ‰ oãekávat celkové rozevﬁení spár
od 1,5 do 4 mm. Tûsnící materiály se vût‰inou aplikují minimálnû mûsíc po vybetonování, do té doby probûhne zhruba
30 aÏ 50 % z celkového smr‰tûní podlahy. Dodateãné rozevﬁení spáry po aplikaci
tûsnícího materiálu tedy bude 1 aÏ 3 mm
a pokud je spára propojena v˘ztuÏí, bude
dodateãné rozevﬁení je‰tû men‰í.
V závislosti na zpÛsobu vytvrzování lze
tûsnící tmely rozdûlit na jednosloÏkové
a dvousloÏkové (vícesloÏkové). Tmely
jednosloÏkové dosahují sv˘ch koneãn˘ch
vlastností díky pﬁítomnosti vzduchu nebo
vlhkosti vzduchu, zatímco dvousloÏkové
tmely nabudou koneãn˘ch vlastností smísením jednotliv˘ch sloÏek.
V podlaháﬁství se tmely ãasto dûlí na
pruÏné, polotuhé a tuhé. V zásadû pak
platí, Ïe pruÏné tmely pﬁipou‰tûjí velké
deformace (i 100 aÏ 200 %), mají niÏ‰í
pevnost i soudrÏnost s podkladem
a obtíÏnû se povrchovû upravují (natírají).
Tuhé tmely mají víceménû opaãné vlastnosti, neboÈ pﬁipou‰tûjí malé deformace
(2 aÏ 5 %), mají vysokou pevnost i soudrÏnost s podkladem a vût‰inou se
i snadno natírají. Tmely polotuhé jsou
potom jak˘msi kompromisem mezi pﬁedchozími skupinami.
Poznamenejme, Ïe ideální tûsnící materiál urãen˘ pro prÛmyslové podlahy pojíÏdûné vozidly by mûl b˘t pruÏn˘, pevn˘,
soudrÏn˘ s podkladem, snadno natírateln˘, chemicky a poÏárnû odoln˘ a dlouhodobû trvanliv˘. BohuÏel takov˘ materiál
dosud neexistuje.

Kromû jiÏ zmínûn˘ch tmelÛ se pro tûsnûní spár pouÏívají i za tepla zpracovávané materiály, napﬁ. asfalt a dehet. Tyto
materiály ov‰em mají pﬁíli‰ negativních
vlastností (pﬁipou‰tûjí pouze malé deformace, mají nízkou pevnost, soudrÏnost
s podkladem, chemickou i poÏární odolnost i trvanlivost, nelze je natírat a obtíÏnû
se aplikují do uÏ‰ích spár), díky nimÏ je
nelze i pﬁes jejich nízkou cenu doporuãit.
Poslední, nepﬁíli‰ ãasto pouÏívanou variantou tûsnûní jsou pryÏové popﬁ. neoprénové pﬁedem lisované profily, které se do
spár zatlaãují. Tyto profily nejsou pﬁíli‰
tuhé, nedají se natírat a pﬁipou‰tûjí stﬁednû velké deformace, jejich jedinou v˘hodou je, Ïe mohou b˘t zatûÏovány okamÏitû po aplikaci. Proto se tyto profily
nûkdy pouÏívají jako doãasné tûsnûní,
které je v budoucnu nahrazeno nûkter˘m
z kvalitnûj‰ích typÛ.
Tabulka 1 orientaãnû shrnuje základní
vlastnosti bûÏn˘ch tûsnících a v˘plÀov˘ch
materiálÛ urãen˘ch pro prÛmyslové betonové podlahy.
Tûsnící materiály musí b˘t aplikovány do
dokonale ãist˘ch spár zbaven˘ch jak˘chkoliv neãistot, prachu, betonové drtû atd. Pro
zaji‰tûní dostateãného pﬁilnutí tûsnícího
materiálu ke stûnám spáry je nutné pﬁed
aplikací nûkter˘ch materiálÛ penetrovat
podklad. Aby pﬁi provádûní tûsnûní nedocházelo k vylití tûsnícího materiálu na
povrch podlahy v okolí spáry, kde pﬁi pﬁejezdu vozidel vzniká potenciální místo
poruch, je vhodné na povrch v okolí spáry
nalepit ochranné pásky, které se po aplikaci a zarovnání tûsnícího materiálu sejmou
(i s pﬁípadn˘m vyhﬁezl˘m tmelem).
Pokud se trval˘ tûsnící materiál do spáry
neaplikuje ihned po jejím vytvoﬁení (proﬁíznutí), musí se i vnitﬁní strany spáry o‰et-

Tab. 1 Orientaãní vlastnosti tûsnících materiálÛ
Tab. 1 Basic properties of sealing materials
Tûsnící materiály
polysulfidy
polyuretany
silikony
pryskyﬁice, epoxidy
akrylátové tmely
asfalt, dehet
pryÏové profily
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Pﬁípustné
pﬁetvoﬁení
± 50 %
±5 aÏ 25 %
±50 %
±5 aÏ 20 %
±5 aÏ 25 %
±12 %
±50 %
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Îivotnost

Natíratelnost

5 aÏ 20 let
5 aÏ 20 let
20 let i více

moÏná
dobrá
‰patná
moÏná
moÏná
‰patná
moÏná

5 aÏ 20 let
3 aÏ 10 let
do 20 let
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Odolnost
proti dopravû
nízká
vysoká
nízká
stﬁední
vysoká
nízká
stﬁední
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Chemická
odolnost
stﬁední
stﬁední
stﬁední

niÏ‰í
stﬁední
5/2002

Provozní
teplota [°C]
–30 aÏ +65
–40 aÏ +80
–50 aÏ +160

po aplikaci se smr‰tí
odolné proti abrazi
pro podlahy nevhodné

–40 aÏ +80

niÏ‰í abrazívní odolnost
ne pro úzké spáry
ãasto jako doãasné

Poznámka
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Obr. 1 a) správné, b) a c) nesprávné provedení tuhého tûsnûní spáry
Fig. 1 a) proper, b) a c) improper performance of the rigid joint sealing
Obr. 2 a) správné b) nesprávné provedení pruÏného tûsnûní spáry
Fig. 2 a) proper b) improper performance of the elastic joint sealing

povrchové pﬁetvoﬁení tmelu [%]

Obr. 3 Závislost pﬁetvoﬁení povrchové vrstvy pruÏného tmelu na pﬁetvoﬁení spáry
Fig. 3 The deformation of surface layer of elastic sealant in relation to the deformation of
joint

lineární pﬁetvoﬁení spáry [%]
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ﬁovat proti nadmûrnému vys˘chání vtlaãením vlhkého provazce nebo vsypáním
vlhkého písku, pﬁípadnû vyplnûním spáry
doãasn˘m tûsnûním.
V nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe mít tmel
vy‰‰í pevnost i soudrÏnost s podkladem
nûÏ okolní beton. Toho je tﬁeba se vyvarovat, neboÈ potom i pﬁi mal˘ch vodorovn˘ch
deformacích dochází v betonu ke vzniku
trhlin umístûn˘ch paralelnû se spárami.
Pro spáry zatûÏované tvrd˘mi koly se
jako tûsnící materiál pouÏívají tuhé
a polotuhé tmely, coÏ mohou b˘t polyuretany, akryláty, lité epoxidy, pryskyﬁice
nebo i polysulfidy. Tyto materiály sice pﬁipou‰tûjí pouze malé deformace, jejich
maximální protaÏení se pohybuje kolem
2 aÏ 25 % (bûÏné provozní hodnoty
1 aÏ 10 %), díky své tuhosti v‰ak tvoﬁí
v˘ztuhu hran spáry. V˘plnû se musí aplikovat co nejpozdûji (min. 90 dnÛ po
betonáÏi), aby vût‰í ãást smr‰tûní desek
jiÏ probûhla. Pokud se tak neuãiní, je
velmi pravdûpodobné, Ïe do jednoho
roku dojde k poru‰e v tûsnûní spáry.
Z tohoto dÛvodu se spáry ãasto nejprve
doãasnû vyplní nûkter˘m z pruÏnûj‰ích
tûsnících materiálÛ a teprve po jednom aÏ
dvou letech se doãasné tûsnûní odstraní,
spára se zaãistí a aplikuje se tuh˘ tmel.
¤ezané spáry je tﬁeba tuh˘mi a polotuh˘mi tmely vyplÀovat celé (obr. 1a), aby
se zatíÏení od pﬁejíÏdûjících vozidel pﬁeneslo tmelem aÏ do paty spáry a nedocházelo k postupnému zatlaãování tûsnûní do spáry (obr. 1b). Zkosení hran spáry
se nedoporuãuje, neboÈ vozidla potom
snadnûji vytlaãují tmel ze spáry na povrch
a dochází tak k naru‰ení spojitosti povrchu podlahy (obr. 1c). Je-li tûsnûní provádûno do spáry probíhající celou v˘‰kou
podlahy, musí se podepﬁení tmelu patou
spáry nahradit jin˘m zpÛsobem, nejlépe
zvût‰ením hloubky, do které se tûsnící
materiál aplikuje. Díky vût‰í postranní kontaktní plo‰e tmelu s betonem dojde ke
zv˘‰ení odolnosti tmelu proti zatlaãení.
V‰eobecnû se za postaãující povaÏuje
hloubka rovná dvoj aÏ trojnásobku ‰íﬁky
spáry, ne v‰ak ménû neÏ 50 mm.
Tam, kde je tûsnûní poÏadováno pouze
jako ochrana proti pronikání vody nebo
z dÛvodu ochrany pﬁed prachem, lze pouÏít mûkké pruÏné tmely nebo pryÏe. Trvanlivûj‰í jsou polysulfidy a tvarované neoprénové pásky. Pro úzké spáry, které mají b˘t
úhledné, jsou moÏné i silikonové tmely.
Pﬁi pouÏití tûchto tmelÛ je tﬁeba spodní
ãást tûsnûné spáry (zvlá‰tû jedná-li se
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o ﬁezanou spáru indukující trhlinu) nejprve
vyplnit polyetylénov˘m pramencem nebo
páskem, kter˘ zabrání pﬁilnutí tûsnícího
materiálu ke spodní stranû dráÏky (obr. 2a).
Toto opatﬁení zabrání poru‰ení tûsnûní na
spodní stranû pﬁi opakovan˘ch deformacích
spáry (obr. 2b). PrÛmûr polyetylénového
pramence by mûl b˘t pﬁibliÏnû o 25 aÏ
33 % vût‰í, neÏ je ‰íﬁka spáry. Pouze tak
bude pramenec dostateãnû tûsnit.
Pﬁi v˘bûru tûsnícího materiálu je tﬁeba si
uvûdomit, Ïe pﬁetvoﬁení povrchové vrstvy
tohoto tûsnûní není stejné jako pﬁetvoﬁení
(rozevﬁení) spáry. Na základû rozsáhl˘ch
laboratorních testÛ rozpracoval podrobnû
E. Tons zásady pouÏití elastoplastick˘ch
tmelÛ [1]. Vychází z pﬁedpokladu potvrzeného zkou‰kami, Ïe deformace povrchové
vrstvy tmelu je vût‰í neÏ deformace
samotné spáry, neboÈ deformace povrchové vrstvy tmelu má parabolick˘ charakter.
Vzájemn˘ vztah mezi pomûrn˘m pﬁetvoﬁením spáry 100 (W-WMIN)/WMIN a pomûrn˘m pﬁetvoﬁením povrchové vrstvy tmelu
100 (L-WMIN)/WMIN pﬁi rÛzn˘ch pomûrech
K (pomûr hloubky vyplnûní spáry D k po-

ãáteãní ‰íﬁce spáry WMIN – oznaãení veliãin
viz obr. 2) je znázornûn v grafu na obr. 3.
Je zﬁejmé, Ïe pﬁi mal˘ch hloubkách vyplnûní není nárÛst pﬁetvoﬁení tmelu vÛãi
pﬁetvoﬁení spáry v˘razn˘. Hloubka vyplnûní spáry pruÏn˘mi tmely nemá pﬁekroãit
dvojnásobek ‰íﬁky spáry a doporuãuje se,
aby nebyla vût‰í neÏ ‰íﬁka spáry. Tûsnící
materiál tak bude úãinnûj‰í a navíc se
i u‰etﬁí.
Ve v‰ech pﬁípadech by se mûl v˘robce
podlahy pﬁedem informovat o sortimentu
a vlastnostech nabízen˘ch tûsnûní a tomu
pﬁizpÛsobit tvar a hlavnû ‰íﬁku spáry. A opaãnû, tvaru spáry je tﬁeba pﬁizpÛsobit tûsnící
materiál. Tûsnûní spár není vûãné, a proto je
tﬁeba provádût pravidelné prohlídky a údrÏbu spár. Trvanlivost tûsnûní nezávisí pouze
na kvalitû pouÏitého materiálu, ale téÏ na
zpÛsobu a preciznosti provedení. Pﬁi provádûní je tﬁeba dodrÏovat obecné konstrukãní
a technologické zásady a doporuãení v˘robce. Jedinû pﬁi splnûní v‰ech tûchto zásad lze
dosáhnout kvalitního utûsnûní spár s maximální trvanlivostí a bez zbyteãn˘ch nárokÛ
na dodateãné opravy.

FRANTI·EK âÍÎEK
Studoval jsem inÏen˘rské stavitelství
v letech 1948 aÏ 1953, kdy jsme mûli po
ruce jen málo studijních podkladÛ. Existovalo sice nûkolik skript, ale chtûl-li si tehdej‰í "posluchaã inÏen˘rského stavitelství" roz‰íﬁit svoje znalosti nad obsah bûÏn˘ch,
i kdyÏ vesmûs vynikajících pﬁedná‰ek, nebylo to jednoduché. Proto jsme hledali, kde
co bylo u nás vydáno v minulosti. Pamatuji
se dobﬁe, Ïe zdrojem pouãení byly dvû
kníÏky pana Ing. Franti‰ka âíÏka ¤e‰ení patrov˘ch rámÛ metodou deformaãní a Kroucení rámov˘ch prÛvlakÛ. Byly srozumitelné
a byly vynikajícím doplÀkem pﬁedná‰ek
profesorÛ Václava Da‰ka a ZdeÀka BaÏanta.
Ne kaÏd˘ ty publikace vlastnil, shánûli jsme
je po antikvariátech a navzájem si je pÛjãovali. Dnes bychom je jednodu‰e naskenovali nebo oxeroxovali…
Mnoho ﬁe‰ení uveden˘ch v tûch dvou kníÏkách zvládne dnes
ov‰em hravû kdekter˘ software. Jak se doba zmûnila!
Postavení statiky v na‰em oboru se ale nemûní – je stále nutn˘m
nástrojem projektování stavebních dûl, inÏen˘r a stavitel nesmí
opomenout hru sil v konstrukci a nesmí podcenit její pﬁetváﬁení.
BohuÏel se ale pﬁi tom ãasto zapomíná na v˘znam bezpodmíneãného zapojení statiky do inÏen˘rského my‰lení. Setkáváme se
bûÏnû se statiky, kteﬁí si hledí jen svého v˘poãtu, nestarají se o konstrukãní materiál, drÏí se jen norem a tabulek a sypou data do v˘poãtu, aniÏ by se podívali na v˘sledek kritick˘m okem. âasto ãiní závûry, které nerespektují nejen skuteãnou povahu stavební konstrukce
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a povahu zatíÏení, jeÏ na ni pÛsobí, ale také
nerespektují architektonické ztvárnûní díla
a postupy jeho zhotovení. A co navíc –
nerespektují dopady, které má uspoﬁádání
nosného systému na ekonomii stavby.
V˘znam inÏen˘rského my‰lení je
z mnoha hledisek zdÛraznûn v pamûtním
spise vydaném ke 100. v˘roãí narození
Ing. Franti‰ka âíÏka, a to v jeho vzpomínkách a také ve tﬁech autorsk˘ch pﬁedmluvách k jeho dílÛm. Mimoﬁádnû pozoruhodná je zejména pﬁedmluva ke knize
o deformaãní metodû, kterou Franti‰ek
âíÏek napsal ve sv˘ch tﬁiceti letech. Tato
pﬁedmluva ukazuje nejen vyspûlost my‰lení velice mladého muÏe, ale dokumentuje také úroveÀ ãeského inÏen˘rského
vzdûlání v tûch dobách. Pozoruhodné
jsou i ostatní stati, v nichÏ je mnoho úvah
vûnováno koncepãnímu pﬁístupu inÏen˘ra-statika k návrhu konstrukce a také jeho spolupráci s architektem. Autorovy názory na
prefabrikaci, v˘‰kové budovy, rÛzné konstrukãní systémy, pouÏití
stavebních materiálÛ jsou tak zajímavé a pﬁitom poutavû napsané, Ïe mohou b˘t zdrojem podnûtÛ i dne‰ním inÏen˘rÛm v jejich
práci.
Vydání pamûtního spisu je zásluÏn˘ ãin. Pﬁipomnûlo jednak
vynikajícího, byÈ skromného ãeského inÏen˘ra, jednak svízelnou
dobu, kterou pro‰lo na‰e stavební inÏen˘rství v minulém století.
Na‰im ãtenáﬁÛm doporuãujeme vûnovat ãas jeho pﬁeãtení nebo
spí‰e prostudování. Nebude to ãas ztracen˘.
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