MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
MATERIALS AND TECHNOLOGIES

OPEV≈OVÁNÍ

B¤EHÒ POMOCÍ TEXTILNÍHO BEDNùNÍ
REVETMENT OF BANKS USING TEXTILE FORMWORK

PAV E L L E B R
OpevÀování a sanace bﬁehÛ betonem
v textilním bednûní. Dosavadní v˘sledky
a v˘hled pouÏití.
Revetment and reconstruction of banks
with concrete in the textile formwork. Upto-date results and prospective
application.
Základním prostﬁedkem pro opevnûní
bﬁehÛ vodoteãí a nádrÏí je vak z technické textilie se‰it˘ takov˘m zpÛsobem, Ïe
po naplnûní betonem má tvar ploché
desky s v˘raznû profilovan˘m povrchem.
Tyto vaky se velmi dobﬁe pﬁizpÛsobují
jakémukoliv tvaru opevÀovaného povrchu (obr. 1). SlouÏí nejen pro opevnûní
bﬁehÛ, ale také jako v˘plÀ lokálních
poruch zpÛsoben˘ch tekoucí vodou, jako
prostﬁedek pro zesílení nosn˘ch betonov˘ch konstrukcí a pﬁi rÛzn˘ch jin˘ch opravách hydrotechnick˘ch staveb.
KONSTRUKCE

TEXTILNÍHO

BEDNùNÍ

Pro textilní bednûní se pouÏívají textilie
vysoké pevnosti, propustné a s filtraãní
schopností. Bednûní je se‰ito ze dvou textilií do plochého vaku, obû jeho stûny jsou
navíc spojeny v pravidelném ãtvercovém
rastru tak, Ïe po naplnûní betonem pﬁipomínají matraci (obr.2). Povrch této „betonové matrace“ tvoﬁí pravidelné boule
podobné dlaÏbû z „koãiãích hlav“ (obr.3).

Beton v matraci je také moÏné vyztuÏit
ocelovou v˘ztuÏí. Textilní bednûní vyrábí
tuzemsk˘ v˘robce a jeho kapacita mÛÏe
pokr˘t poÏadavky i na akce velkého rozsahu. Základní ‰íﬁka bednûní je 1,3 m, ale
je moÏné objednat i vût‰í ‰íﬁky. Délka
bednûní není omezená, z praktick˘ch
dÛvodÛ by v‰ak nemûla pﬁekroãit 20 m.
KaÏd˘ vak textilního bednûní má nejménû dva jednoduché samouzavírací plnicí
otvory pro ústí násypky nebo hadice ãerpadla na beton. Po vytaÏení plnicího
prvku z naplnûného bednûní se plnicí
otvor vaku samoãinnû a spolehlivû uzavﬁe bez pouÏití jak˘chkoliv nástrojÛ nebo
pomocn˘ch materiálÛ. K plnûní textilního
bednûní se mÛÏe pouÏít bûÏn˘ beton
s kamenivem do 22 mm. Vût‰inou se
v‰ak dává pﬁednost kamenivu s men‰ím
zrnem, zpravidla do 16 mm. Stûny textilního bednûní odfiltrují pﬁebyteãnou vodu, ale nepropustí cement ani kamenivo.
Odfiltrováním pﬁebyteãné vody se beton
na styku s textilií obohacuje cementem
a tvrdne s optimálním vodním souãinitelem. Tím povrch betonu získává vynikající
pevnost a trvanlivost, coÏ bylo potvrzeno
kontrolními zkou‰kami a hlavnû stavem
opevnûní po témûﬁ dvou desetiletích.
Textilní bednûní je vyrábûno z polypropylénu, kter˘ na betonovém povrchu
opevnûní postupnû degraduje a v drobn˘ch ãásteãkách pozvolna mizí. Netvoﬁí se
pﬁitom Ïádn˘ viditeln˘ odpad nebo
dokonce cáry z mizející tkaniny. Proto ani
na snímcích nejsou viditelné stopy po textilním bednûní.
V ¯ S TAV B A B ¤ E H O V É H O O P E V N ù N Í
Opevnûní se zﬁizuje na urovnan˘ svah. Je
stabilní i na pﬁíkrém svahu, av‰ak vzhledem ke stabilitû zemního tûlesa se doporuãuje maximální sklon 1: 2. Na tomto
sklonu bylo prokázáno, Ïe je zpravidla
bezpeãnû stabilní i na dlouhém svahu
a pﬁi náporu prudce tekoucí vody.
Obr. 1 Potok opevnûn˘ betonem
z textilního bednûní, znaãná ãást
opevnûní je zakrytá náletovou
vegetací
Fig. 1 Brook reveted with concrete from
textile formwork; major part of the
formwork is covered with naturally
seeded vegetation (March 1998)
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Obr. 2 Schéma „betonové matrace“
Fig. 2 Diagram of the concrete mat

Textilní bednûní se rozprostﬁe na opevÀovanou plochu a fixuje u koruny svahu.
Jednotlivé pásy bednûní se je‰tû navzájem spojují vazáky, které jsou na‰ity v jeho
rozích a po stranách. Betonová smûs se
plní do matrace gravitaãnû jednoduchou
násypkou. âerpadla na beton se pouÏívají pouze v pﬁípadû, kdyÏ autodomíchávaã
nemÛÏe pﬁijet k místu plnûní. Pﬁi plnûní
ãerstv˘m betonem snese textilní bednûní
bezpeãnû tlak 3 m sloupce tekutého betonu. Po dohodû s v˘robcem je moÏné
vyrobit i jeho pevnûj‰í variantu. Technická
textilie rychle propou‰tí volnou vodu
z betonové smûsi. PﬁibliÏnû po pûti aÏ
deseti minutách je betonová smûs natolik odvodnûná, Ïe dal‰í vrstva tekutého
betonu jiÏ témûﬁ nezvy‰uje tlak mladého
betonu v niÏ‰ích polohách textilního bednûní. Prakticky to znamená, Ïe postupné
plnûní montáÏních dílcÛ bednûní nezdrÏuje práci.
Pﬁi opevÀování vodoteãí byly u nás
v závislosti na pracovních podmínkách
dosahovány v˘kony 200 aÏ 400 m2 za
den. Podle v˘sledkÛ v modelov˘ch situacích je moÏné pﬁi vût‰ím dÛrazu na v˘kon
poãítat s 60 aÏ 90 m2 za hodinu.
Betonovat je moÏné i pod vodou.
Betonová smûs ãerpaná do textilního
bednûní má podstatnû vy‰‰í objemovou
hmotnost neÏ voda. Proto ji vytlaãuje
z vakÛ a betonáÏ probíhá témûﬁ stejnû
jako v polohách nad hladinou vody.
Rychlost proudící vody je dÛleÏitá jen pro
zvládnutí manipulace a upevnûní textilního bednûní pﬁed vlastní betonáÏí, nikoliv
pro vlastní betonáÏ. Podobnû je moÏné
pomocí textilního bednûní vyplnit vodou
vymletá lokální po‰kození náspÛ, hrází,
v˘molÛ pod nábﬁeÏními zdmi, mostními
pilíﬁi apod.
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Obr. 3 Horní ãást opevnûní bﬁehu s je‰tû
nezakryt˘m betonov˘m povrchem
Fig. 3 Upper part of the bank revetment
with still uncovered concrete surface
(March 1998)
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Tento typ opevnûní byl vyvinut pﬁed nûkolika desetiletími v USA (obr. 4) a bûÏnû se
pouÏívá v Evropû i na jin˘ch kontinentech.
Napﬁíklad v Nûmecku se mimoﬁádnû
dobﬁe osvûdãil pﬁi opravách plavebních
kanálÛ, kde velké turbulence vyvolávané
lodní dopravou váÏnû naru‰ovaly pÛvodní kamennou 250 mm tlustou dlaÏbu.
V tuzemsku má zatím textilní bednûní
plnûné betonem jen mal˘ v˘znam, aãkoliv bylo na území âeské republiky úspû‰nû pouÏito na opevnûní nûkolika desítek
tisíc ãtvereãních metrÛ bﬁehÛ vodoteãí jiÏ
v polovinû osmdesát˘ch let. Tato tuzemská betonová opevnûní slouÏí více neÏ
patnáct let bez poruch a témûﬁ nebo
zcela bez údrÏby. Odpor málo informované laické veﬁejnosti k betonovému povrchu v‰ak zpÛsobil, Ïe se od dal‰ího pouÏívání upustilo.
Podle na‰eho názoru jde o odpor neopodstatnûn˘, protoÏe povrch pﬁipomíná
spí‰e dlaÏbu neÏ monotónní betonovou
plochu. Pﬁi vhodném sklonu bﬁehové
konstrukce i tento strukturovan˘ povrch
ãasem témûﬁ zmizí pod zachycenou zeminou a náletovou vegetací (obr. 5). Není vylouãeno, Ïe mnozí odpÛrci vidûli budování opevnûní do textilního bednûní,
ale uÏ nestaãili porovnat syrovou fázi
v˘stavby s tímto stavem. MoÏná, Ïe to je
i odpor ponûkud módní, protoÏe je obtíÏné objektivnû rozhodnout, zda i nezarostlé betonové opevnûní s v˘raznû strukturovan˘m povrchem je více nebo ménû
vzdálené pﬁírodû neÏ bûÏnû pouÏívan˘
zához bﬁehÛ velk˘mi balvany nebo opevnûní bﬁehÛ kamennou dlaÏbou. A tyto
nebetonové technologie uÏ jen zﬁídka
vyvolávají protesty.
TUZEMSKÉ

Po technickém doﬁe‰ení potﬁebn˘ch
detailÛ se jiÏ pﬁed mnoha lety ukázalo, Ïe
tato technologie je pﬁíznivá nejen nákladovû, ale i nevelkou v˘robní nároãností.
Je flexibilní, umoÏÀuje vytvarovat témûﬁ
libovoln˘ tvar, rychlou sanaci ohroÏen˘ch
zemních hrází, úãinnou pomoc pﬁi protipovodÀov˘ch opatﬁeních a je vhodná
ETON

v ﬁadû dal‰ích situací. Realizovaná opevnûní slouÏí dodnes. Textilní bednûní je
snadno dostupné a práci s ním zvládne
kaÏdá stavební firma.
Zdánlivû tedy má v‰echny podstatné
pﬁedpoklady pro ‰iroké uplatnûní. Pﬁesto
dosavadní realizace mají jen minimální
rozsah. TûÏko ﬁíci, zda jedinou pﬁíãinou je
jiÏ zmínûná v‰eobecná nechuÈ k betonov˘m povrchÛm nebo rezervovan˘ postoj
k novinkám (i kdyÏ v tomto pﬁípadû to je
novinka velmi relativní) ãi jen neinformovanost. Podle analogie se stavem v zahraniãí mÛÏeme oãekávat, Ïe technické
moÏnosti textilního bednûní budou
ãasem i u nás vyuÏívány ve vût‰ím mûﬁítku neÏ dosud. Urãit˘m impulsem mÛÏe
b˘t i souãasná likvidace následkÛ povodnû a formulace nov˘ch protipovodÀov˘ch
opatﬁení.
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Obr. 4 Opevnûní betonem z textilního
bednûní jako ochrana svahÛ proti
erozi
Fig. 4 Revetment with concrete from the
textile formwork as a protection of
slopes from erosion
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Obr. 5 Zpevnûné bﬁehy potoka z obr. 1
o ãtyﬁi roky pozdûji, beton
bﬁehového opevnûní je témûﬁ úplnû
zakryt vegetací
Fig. 5 Reveted banks of the brook from
Fig. 1 four years later (April 2002);
concrete of the bank revetment is
almost completely covered with
vegetation
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