
J I ¤ Í D O H N Á L E K

âlánek rozebírá pfiíãiny vzniku trhlin v be-
tonech a betonov˘ch konstrukcích a uvá-
dí technologická i konstrukãní opatfiení
vedoucí k jejich minimalizaci tak, aby
betonová konstrukce vyhovovala poÏa-
davkÛm na vodotûsnost.
This paper analyzes causes of cracks ori-
gin in concrete and concrete structures. It
presents technological and structural
measures aimed to minimize crack origin
in order to make the concrete structure
suited to demands for watertightness.

Problematika vodotûsnosti suterénních
prostor byla fie‰ena celá staletí. AÏ do polo-
viny 19. století bylo nezbytné izolovat
suterénní prostory jílem nebo suterénní
oblasti úãinnû oddrenovat. Velmi ãast˘m
fie‰ením ve druhé polovinû 19. století
a poãátkem 20. století bylo provádûní tzv.
anglick˘ch dvorkÛ, tedy meziprostor mezi
terénem a vlastním objektem, kter˘ zaji‰-
Èoval, Ïe vlastní obvodové zdivo v suterén-
ních oblastech nemohlo pfiijít do kontaktu
se spodní vodou. 

S nástupem asfaltu a asfaltov˘ch izolací
se masivnû roz‰ífiila technologie „ãern˘ch
van“, kdy na podkladní betony a obvodo-
vé zdivo byly obvykle nataveny asfaltové
pásy a sevfieny buì pfiizdívkou nebo vrst-
vami podlahové konstrukce v suterénu.
Technologie tûchto pásÛ prodûlala ve 20.
století v˘znamné inovace jak ve zpÛsobu
zpracování asfaltu (jeho modifikace), tak
i s ohledem na kvalitu v˘ztuÏn˘ch vloÏek
asfaltov˘ch pásÛ. 

Od 60. let 20. století se kromû asfalto-
v˘ch pásÛ zaãaly s narÛstající frekvencí
pouÏívat i foliové izolace, tj. svafiované izo-
lace z nejrÛznûj‰ích umûlohmotn˘ch folií.
I kdyÏ foliov˘ systém pÛsobí zejména
z vizuálního hlediska vÏdy velmi kompakt-
nû, zaãalo se zji‰Èovat, a to pfiedev‰ím pfii
izolaci stále ãastûji pouÏívan˘ch ploch˘ch
stfiech, Ïe foliové systémy mají fiadu sla-
bostí, které ãiní tuto technologii z hlediska
garantovaného dosaÏení dlouhodobû sto-
procentního v˘sledku, tj. plné hydroizolaã-
ní schopnosti, velmi nároãnou. 

Rizikem v tomto pfiípadû není zdaleka
jen mechanická perforace realizované fo-

liové izolace, ale zejména deformace kon-
strukcí (jejich pfiirozené sedání a dotvaro-
vání). Mimofiádnû pak záleÏí na taÏnosti
pouÏitého materiálu i absolutní ãi relativní
hodnotû deformace stavby. Velmi ãasto
tak mÛÏe b˘t i velmi kvalitnû proveden˘
foliov˘ hydroizolaãní systém následnû pro-
cesy sedání naru‰en. Pfiitom pfii návrhu
tûchto izolaãních systémÛ se tato rizika
obvykle nijak zvlá‰È neposuzují.

Dal‰ím rizikem, které souvisí s objemo-
v˘mi zmûnami materiálÛ, je taÏnost nata-
vovan˘ch asfaltov˘ch pásÛ, pokud v pod-
kladní plo‰e existují trhliny. Platí, Ïe pfii ‰ífii
trhliny napfi. 0,3 mm v podkladním beto-
nu a pfii její dilataci v dÛsledku teplotních
zmûn o 0,3 mm by musela b˘t taÏnost
pásÛ vût‰í neÏ 100 %. V opaãném pfiípa-
dû dojde k jeho mechanickému poru‰ení.
Tento mechanismus je velmi ãastou pfiíãi-
nou nefunkãnosti hydroizolaãních systé-
mÛ na vût‰ích terasách. Izolace jsou obvy-
kle natavovány na podklad s fiadu pracov-
ních spár ãi smr‰Èovacích trhlin s pouka-
zem na to, Ïe tyto imperfekce v podkladu
nejsou podstatné právû z toho hlediska,
Ïe povrch je zakryt kompaktní hydroizola-
cí. Ve skuteãnosti teplotní dilatace tûchto
imperfekcí v podkladu v‰ak mohou velmi
snadno velmi peãlivû proveden˘ hydroizo-
laãní systém naru‰it. 

Kromû toho nepfiíjemn˘m aspektem je
i okolnost, Ïe kompaktnost a úãinnost
hydroizolaãních foliov˘ch systémÛ nemÛ-
Ïe b˘t pfied jejich zabudováním obvykle
nijak ovûfiena. S v˘jimkou nûkter˘ch pfiípa-
dÛ, kdy je moÏné realizovat záplavové
zkou‰ky (napfi. ploché stfiechy), je odzkou-
‰ení hydroizolace málo obvyklé. V úvahu
pfiipadá napfi. elektrická vysokonapûÈová
jiskrová metoda, která ov‰em vyÏaduje,
aby v betonovém podkladu pod izolací
byla vodivá v˘ztuÏná síÈ.

V‰echny tyto aspekty vedly v 70. letech
20. století k postupn˘m úvahám o moÏ-
nosti provádût Ïelezobetonové suterény
jako kompaktní vodotûsné konstrukce bez
potfieby sekundárního hydroizolaãního
foliového systému. Tato technologie je
v Nûmecku oznaãována jako „bílé vany“.
Napfi. v roce 2000 vydává prof. G. Loh-
meyer jiÏ páté pfiepracované vydání knihy
„Weisse Wanne – einfach und sicher“ (Bí-

lé vany jednodu‰e a spolehlivû). První vy-
dání bylo k dispozici jiÏ v roce 1985. I z to-
ho vypl˘vá, Ïe se jedná o technologii jiÏ
dlouhodobû teoreticky zpracovanou i pra-
kticky ovûfienou, která svou funkãnost pro-
kázala na stovkách ãi tisících staveb v celé
Evropû. Pfii rozhodování o volbû technolo-
gie „ãerné vany“ resp. „bílé vany“ se tedy
ãasto rozhoduje na základû dílãích aspek-
tÛ technick˘ch ãi finanãních, obvykle v‰ak
nikoliv na základû celkové optimalizace,
a to jak z hlediska dodavatele, ale zejmé-
na i investora, resp. dlouhodobé funkãnos-
ti objektu. Pfii posuzování jakéhokoliv hyd-
roizolaãního systému jsou hlavními kritérii:
• funkãnost,
• trvanlivost,
• opravitelnost.

Z hlediska funkãnosti je foliov˘ hydroi-
zolaãní systém i hydroizolaãní systém bílé
vany plnû srovnateln˘ za pfiedpokladu, Ïe
jsou obû technologie správnû provedeny,
a to jak z hlediska pouÏit˘ch materiálÛ, tak
i vlastního konstrukãního návrhu. 

Z hlediska trvanlivosti bude situace ne-
pochybnû z dlouhodobého hlediska vy-
znívat ponûkud ménû pfiíznivû pro foliové
systémy. Trvanlivost silikátového anorga-
nického betonu pokud není atakován ex-
trémnû agresivními spodními vodami, coÏ
napfi. v podmínkách Prahy je spí‰e v˘jimka
(standardní síranová koroze do koncentra-
ce 1000 mg SO4/l je standardnû zvládnu-
telná kvalitním vodotûsn˘m betonem bez
jakékoliv sekundární ochrany), mÛÏe b˘t
v podzemí 100 a více let. Je to dáno
mimo jiné tím, Ïe beton v tûchto partiích
není vystaven mrazovému namáhání,
které je nejãastûj‰ím degradaãním mecha-
nismem a pfii dostateãné hutnosti betonu
a aktuálnû navrhovan˘ch tlou‰Èkách krycí
vrstvy betonu nad v˘ztuÏí lze z velmi dlou-
hodobého hlediska vylouãit i elektroche-
mickou korozi v˘ztuÏe. 

Ve srovnání s tím u foliového hydrataãní-
ho systému mÛÏe degradace organického
materiálu postupovat pravdûpodobnû v˘-
znamnû rychleji, a to nejen z hlediska to-
tálního rozpadu materiálu, ale spí‰e z hle-
diska postupného zhor‰ování pruÏnosti
a mechanick˘ch vlastností, které mohou
vést ke ztrátû schopnosti blokovat prostup
vody. 
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Zásadní rozdíl mezi obûma systémy je
v‰ak v jejich opravitelnosti. Pfiipustíme-li,
Ïe v dÛsledku deformací objektu i v dÛ-
sledku teplotních dilatací objektu mÛÏe
dojít k poru‰e celistvosti foliového systé-
mu ale i bílé vany, je pfiirozen˘m poÏa-
davkem, aby podobnû jako v jin˘ch oblas-
tech bylo moÏné technicky i finanãnû pfii-
jateln˘m zpÛsobem zji‰tûné závady
odstranit.

V pfiípadû foliov˘ch systémÛ je kladena
pfii existenci prÛsakÛ otázka, zda-li prÛsaky
zji‰tûné na vnitfiním povrchu Ïelezobeto-
nového suterénu pfiímo korespondují
s poruchou hydroizolace, ãi zdali k zaté-
kání dochází del‰í cestou ze vzdálenûj‰ích
míst. Jedinou moÏností nápravy jsou pak
injektáÏe vût‰inou polyuretanov˘mi prys-
kyfiicemi, jejichÏ úspû‰nost pfiedev‰ím
závisí na vodotûsnosti Ïelezobetonové
konstrukce, která obvykle jako vodotûsná
v‰ak není navrhována. Pokud tedy selÏe
foliová izolace, rozhoduje o rozsahu vad
pfiedev‰ím kvalita provedené Ïelezobeto-
nové konstrukce, a tedy snadnûj‰í ãi obtíÏ-
nûj‰í injektovatelost oblastí s imperfekce-
mi jako jsou trhliny a pracovní spáry.

V pfiípadû bíl˘ch van je prÛsak vÏdy loka-
lizován v dané imperfekci, tzn. ne zcela
úãinnû tûsnûné pracovní spáfie ãi v trhlinû,
jejíÏ ‰ífika je vût‰í neÏ 0,15 mm. Injek-
tovatelnost tûchto „pfiím˘ch“ závad je v‰ak
obvykle mnohem jednodu‰‰í. ZároveÀ lze
tyto oblasti velmi ãasto úãinnû sanovat
i tzv. krystalizaãními materiály napfi. typu
XYPEX, které nabízejí velmi úãinnou
a technicky snadno proveditelnou moÏ-
nost sanace. 

Z porovnání obou systémÛ tedy vypl˘vá,
Ïe z hlediska dlouhodobé Ïivotnosti
a opravitelnosti je technologie bílé vany
variantou pfiíznivûj‰í. 

Îádnou technologii v‰ak samo o sobû
nelze oznaãit za absolutnû vyhovující ãi
absolutnû nevyhovující. Otázkou je vÏdy
volba správného konstrukãního fie‰ení
a kvalita provedení. Stejnû tak jako nekva-
litnû provedená foliová izolace ãi nezo-
hlednûné sedání ãi objemové zmûny ob-
jektu, které naru‰í tuto hydroizolaci, mÛÏe
z jin˘ch pfiíãin selhat i bílá vana. Ne-
pochybnû tedy zastánci obou technologií
najdou dostatek pfiíkladÛ, kdy ona „kon-
kurenãní“ technologie selhala. Otázkou
tedy zÛstává, jaká je míra ãetnosti tohoto
selhání, míra pravdûpodobnosti tohoto
selhání. Tyto aspekty ãásteãnû naznaãil
pfiedchozí rozbor.

V pfiípadû bílé vany je pfiedpokladem

pro splnûní zadání, tj. zaji‰tûní vodotûs-
nosti suterénních Ïelezobetonov˘ch kon-
strukcí jako celku:
1. Zhotovení zcela vodotûsného betonu

bez jak˘chkoliv lokálních odchylek.
2. Statické nadimenzování konstrukcí

(dna a stûn) tak, aby byl vylouãen
vznik trhlin, jejichÏ ‰ífika by byla vût‰í
neÏ 0,15 mm a byly by tedy z hledis-
ka prÛniku vody zdrojem prÛsakÛ.

3. Provedení pracovních spár takov˘m
zpÛsobem, aby byla zaji‰tûna jejich
dlouhodobá tûsnost vÛãi prÛniku
vody.

V O D OT ù S N É B E T O N O V É

K O N S T R U K C E

Vodotûsnost betonu a vodotûsnost beto-
nové konstrukce jsou dva pojmy, které
k sobû mají velmi vzdálen˘ vztah. ¤ada
projektantÛ se domnívá, Ïe pokud pfiede-
pí‰e pouÏití vodotûsného betonu, bylo
z jejich hlediska v‰e vyfie‰eno. Jedná se
v‰ak o velké nedorozumûní, které velmi
ãasto zpÛsobuje ostraÏit˘ postoj vÛãi vo-
dotûsnému betonu, protoÏe investor je
oprávnûnû poboufien, Ïe konstrukce pro-
vedená z vodotûsného betonu má mnoÏ-
ství prÛsakÛ. 

Ve skuteãnosti v‰ak s vodotûsností beto-
nu jako hmoty jsou pfii obvykl˘ch realiza-
cích, kdy hydrostatické pfietlaky dosahují
10 aÏ 15 m – (1 aÏ 1,5 baru) (nádrÏe,
patrové suterény apod.) prakticky nulové
problémy. PrÛsaky proto vÏdy vznikají
v místech buì teplotních resp. smr‰Èova-
cích trhlin, nebo v oblastech pracovních
spár. Beton je totiÏ hmota, která má v˘raz-
né objemové zmûny, spojené s hydrataã-
ní reakcí a následn˘m vysycháním. Toto
smr‰tûní dosahuje hodnot aÏ 0,7 mm/m.
V následujícím textu je proto zvlá‰È roze-
brána problematika vodotûsnosti betonu
jako hmoty, dále pak problematiky vodo-
tûsnosti trhlin i zpÛsob tûsnûní pracovních
spár.

Vodotûsnost betonu
Vodotûsnost betonu je jednou z v˘znam-
n˘ch uÏitn˘ch vlastností betonu. VyÏaduje
se u fiady inÏen˘rsk˘ch staveb, a to nejen
staveb hydrotechnick˘ch. Úãelem zaji‰tûní
vodotûsnosti betonu není pouhé za-
mezení prÛsakÛ vody, tj. vyuÏití betonu
jako vodotûsné bariéry. Prosakování vody
totiÏ zprostfiedkuje i transport nejrÛznûj‰ích
agresivních médií do betonu, resp. vypla-
vování vazn˘ch fází ze struktury betonu;
tyto jevy jsou základním principem degra-

daãních procesÛ, které vyúsÈují v korozi
betonu. Vodotûsnost betonu mÛÏe tak
v˘znamnû pfiispût ke zv˘‰ení jeho trvan-
livosti. V posledním období jsou kromû
toho na beton kladeny dal‰í poÏadavky,
které s vodotûsností úzce souvisí. Pfii stav-
bû napfi. jadernû-energetick˘ch zafiízení je
poÏadována plynotûsnost betonu. I tento
poÏadavek má dále úzkou vazbu na trvan-
livost betonov˘ch konstrukcí. Jak známo,
je v˘ztuÏ tzv. pasivována krycí vrstvou be-
tonu. To znamená, Ïe v˘ztuÏ je zpoãátku
obklopena velmi zásadit˘m prostfiedím
(u mladého betonu je pH ≥ 12), které vy-
tváfií podmínky, v nichÏ mÛÏe dojít ke ko-
rozi v˘ztuÏe. PÛsobením vzdu‰ného kysliã-
níku uhliãitého, jehoÏ koncentrace v ov-
zdu‰í má stoupající tendenci, se v‰ak hyd-
roxid vápenat˘ mûní v uhliãitan vápenat˘.
Tato konverze je doprovázena poklesem
pH betonu. Jakmile poklesne pH pod de-
set, nastávají postupnû podmínky, které se
ve vazbû na dal‰í faktory mohou stát pfiíãi-
nou elektrochemické koroze v˘ztuÏe. Ply-
notûsnost krycí vrstvy betonu se tak mÛÏe
stát nejúãinnûj‰ím opatfiením vedoucím
k zamezení koroze v˘ztuÏe v betonu.

Vodotûsn˘ beton je definován v âSN
73 1200 „Názvoslovie v obore betonu
a betonárskych prací“ jako „betón, ktor˘
dobfie odolává prenikaniu tlakovej vody;
je charakterizovan˘ maximálnym tlakom
vody, posobiacim na betón urãitej hrúbky
za urãit˘ ãas bez toho, Ïe by betón vodu
prepú‰Èal“.

Stupnû vodotûsnosti byly mimo jiné vy-
mezeny v âSN 73 1209 Vodotûsn˘ be-
ton (úãinnost od 1. 12. 1986). Stupnû
vodotûsnosti se oznaãovaly V2, V4, V8
a V12. StupeÀ vodotûsnosti (míra vodo-
tûsnosti) je desetinásobek tlaku vody
v MPa, pfii kterém nenastal prÛsak vody
zku‰ebním tûlesem, tedy kdyÏ protilehlá
strana zku‰ebního tûlesa zÛstala suchá.
StupeÀ vodotûsnosti betonu se volí podle
konstrukce a podle vodního tlaku na ní
pÛsobícího. V pfiípadû poÏadavku na
odolnost betonu proti chemické korozi
agresivními vodami se volil stupeÀ vodo-
tûsnosti betonu podle stupnû agresivnos-
ti vody podle âSN 73 1215 „Klasifikace
agresivních prostfiedí“. Beton pro ten-
kostûnné konstrukce (tlou‰Èka men‰í neÏ
600 mm) se povaÏuje za vodotûsn˘ jen
tehdy, kdyÏ pfii zkou‰ce podle âSN
73 1321 nepfiekroãí hloubka prÛniku tla-
kové vody do zku‰ebního vzorku hodno-
tu 80 mm.

Vodotûsnost betonu se zkou‰ela podle
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âSN 73 1321 „Stanovení vodotûsnosti
betonu“. Beton je vodotûsn˘, jestliÏe vo-
da neprosákla zku‰ebním tûlesem. Vo-
dotûsnost se zkou‰ela nejménû na tfiech
zku‰ebních tûlesech o‰etfiovan˘ch podle
âSN 73 1311 ãl. 3 a 4. Zafiízení pro
zkou‰ku vodotûsnosti se skládá z vodo-
tlaãné stolice, nejlépe pro 3 aÏ 6 zku‰eb-
ních tûles. Stolice i tlaãné zafiízení musí
b˘t opatfieny manometry. Pfiístroj má b˘t
konstruován na provozní tlak 2 MPa. Zku-
‰ební tûleso se upne do vodotlaãné stoli-
ce a zatûÏuje vodním tlakem takto:
• zkou‰í-li se pfii nejvût‰ím tlaku vody

0,2 MPa, zatíÏí se beton prv˘ch 24 ho-
din tlakem 0,1 MPa a dal‰ích 24 hodin
tlakem 0,2 MPa;

• zkou‰í-li se na vût‰í tlak neÏ 0,2 MPa, za-
tíÏí se beton prv˘ch 24 hod. tlakem
0,2 MPa, dal‰ích 24 hod. se beton zatû-
Ïuje postupnû tlakem 0,4, 0,8, 1,2 MPa
podle poÏadavku na vodotûsnost beto-
nu nebo podle dosaÏené vodotûsnosti.
Po vyjmutí z vodotlaãného pfiístroje se

zku‰ební tûleso rozlomí, zjistí a zakreslí se
okraje oblasti, do které prosákla voda.

V souãasnosti se pfii zkou‰ení vodo-
tûsnosti betonu postupuje podle âSN
EN 12390-8 (tfiídicí znak 73 1302), která
je platná od kvûtna 2001. Metodika z hle-
diska aparaturního vybavení nedoznala
vÛãi pfiedchozí âSN 73 1321 Ïádn˘ch
zmûn, upraven je v‰ak v˘znamnû postup
vyvozování vodního tlaku. V normû se
uvádí, Ïe pfii zahájení zkou‰ky musí b˘t
stáfií zku‰ebního tûlesa (krychle, válec ne-
bo hranol o délce hrany nebo prÛmûru
nejménû 150 mm) nejménû 28 dnÛ.
Vodní tlak nesmí b˘t vyvozován na plo-
chu, která byla upravována hladítkem.
Zku‰ební tûleso se upne do zafiízení a ne-
chá se pÛsobit vodní tlak 500 ± 50 kPa
(cca 5 barÛ) po dobu 72 ± 2 hodiny.
Bûhem zkou‰ení se pravidelnû pozoruje
stav povrchu zku‰ebního tûlesa, které ne-
ní vystaveno vodnímu tlaku, zda se neob-
jevuje voda. JestliÏe se objeví voda, je
tfieba uváÏit platnost v˘sledku zkou‰ky
a tuto skuteãnost zaznamenat. Po ukon-
ãení zkou‰ky se tûleso opût standardnû
rozlomí kolmo k povrchu, na kter˘ pÛso-
bil vodní tlak. Jakmile lomová plocha
oschne natolik, Ïe je zfietelnû vidût prÛsak
vody, oznaãí se hranice prÛsaku na zku-
‰ebním tûlese. Zmûfií se nejvût‰í hloubka
prÛsaku odzkou‰ené plochy a zazname-
ná se s pfiesnosti na milimetr. V˘sledkem
zkou‰ky je nejvût‰í hloubka prÛsaku zao-
krouhlená na nejbliÏ‰í milimetr.

ZpÛsob vyjádfiení vodotûsnosti, resp.
propustnosti betonu podle âSN 73 1321
i souãasnû platné âSN EN 12390-8 v‰ak
není ideální. Ve vztahu k reáln˘m podmín-
kám je modelová podobnost této zkou‰ky
velmi ‰patná. Zatímco pfii aktuálnû platné
zkou‰ce vystavujeme zku‰ební tûleso pfie-
tlaku 50 m vodního sloupce po dobu tfií
dnÛ, ve skuteãnosti je vût‰ina betonov˘ch
konstrukcí vystavena v˘raznû niÏ‰ímu pfie-
tlaku, av‰ak po mnohonásobnû del‰í
dobu. Proto pokud bychom chtûli exakt-
nûji popsat vodotûsnost betonu, museli
bychom se soustfiedit na stanovení koefi-
cientu propustnosti resp. koeficientu filtra-
ce. Pfiitom se vychází ze zjednodu‰eného
Darcyho filtraãního zákona pro lineární
horizontální tok s konstantním spádem.

(1)

kde Q je objemov˘ prÛtok – protekl˘
objem v ãase t[m–3s–1], S prÛfiezová plo-
cha vzorku kolmá ke smûru toku [m2],
∆ h rozdíl hladin vyvozující hydraulick˘
spád [m], L délka vzorku; rozmûr ve smû-
ru filtrace [m], kf koeficient filtrace [ms–1].

Jin˘ tvar tohoto zákona (1) vychází z ko-
eficientu propustnosti (permeability)

(2)

kde je Q, S, L viz (1), ∆P je tlaková dife-
rence mezi vstupní a v˘stupní stranou
vzorku [Pa], h je dynamická viskozita ka-
paliny [Pas] a k je koeficient propustnosti
[m2].

Na základû Darcyho zákona lze vyjádfiit
tûsnicí schopnost betonu pomocí koefici-
entu propustnosti nebo koeficientu filtra-
ce. Jak je zfiejmé z pfiedcházejících vztahÛ,
není fyzikální v˘znam tûchto koeficientÛ
stejn˘ a proto je nelze ztotoÏÀovat ani za-
mûÀovat. Koeficient propustnosti k vyjad-
fiuje pouze vlastnosti filtrovaného materiá-
lu, zatímco koeficient filtrace kf v sobû za-
hrnuje jak vlastnosti materiálu, tak i vlast-
nosti pronikající tekutiny. K nûmu je vÏdy
tfieba uvádût tekutinu, teplotu i tlak, pro
které tento údaj platí. 

Hodnoty koeficientu kf pro beton se
v literatufie udávají ve velmi ‰irokém roz-
mezí 1.10–4 aÏ 10–10. Z normov˘ch zkou-
‰ek vodotûsnosti byly v na‰ich podmín-
kách odvozeny hodnoty kf pro betony
s rÛznou vodotûsností (tab. 1).

U betonÛ nûkter˘ch zahraniãních pfie-

hrad se pohybovala hodnota kf od
0,82.10–11 do 0,25.10–11 ms-1. Velmi níz-
ké hodnoty uvádûjí zahraniãní pfiedpisy
(20.10–11 aÏ 0,5 10–13 ms–1). Tyto fiádové
rozdíly lze vysvûtlit rÛzn˘m uspofiádáním
zkou‰ek. Aby totiÏ mohly vztahy (1) a (2)
bez v˘hrad platit, musí b˘t splnûny násle-
dující podmínky:
• kanálky filtrovaného porézního materiá-

lu musí b˘t zcela vyplnûny protékající
tekutinou a Ïádnou jinou,

• teplota tekutiny je v celém objemu kon-
stantní,

• tekutina má newtonské chování,
• porézní materiál a filtrující tekutina spolu

nereagují. 
Je zfiejmé, Ïe v pfiípadû betonu nejsou
tyto podmínky zdaleka splnûny.

O vodotûsnosti betonu rozhodují tfii zá-
kladní faktory:
• hutnost, resp. porozita cementového

tmelu,
• hutnost, resp. porozita kameniva, 
• soudrÏnost mezi cementov˘m tmelem

a kamenivem.

Porozita cementového tmelu
Cementov˘ tmel má rozsáhl˘ a velmi
komplikovan˘ systém pórÛ. Podle rozmû-
rÛ a spojitosti lze póry dûlit na:
• gelové o prÛmûru asi 1 aÏ 8 . 10––66

mm s vodou silnû fyzikálnû a chemicky
vázanou. Zaujímají podle vodního souãi-
nitele 20 aÏ 30 % objemu.

• kapilární o prÛmûru 8 . 10––66  aÏ 
13 . 10––33  mm s vodou ménû pevnû vá-
zanou a odpafiitelnou pfii niÏ‰ích vlhkos-
tech. Zaujímají aÏ 30 % objemu cemen-
tového kamene. Jsou ãásteãnû spojité
a tak zásadním zpÛsobem ovlivÀují
transport vody betonem.
Kdybychom si pfiedstavili kouli z betonu

o prÛmûru 1 m zvût‰enou na velikost ze-
mûkoule, mûly by gelové póry rozmûry
my‰ích dûr a nejvût‰í kapilární póry veli-
kost kráterÛ o prÛmûru od 10 do 100 m.
Tyto obrovské rozdíly jsou doprovázeny
i znaãn˘mi rozdíly ve fyzikálních vlastnos-
tech. Gelové póry jsou jiÏ pfii 80 % relativ-
ní vlhkosti stále zaplnûny vodou a jsou te-

Q k
S= .∆ P
L.η

lQ k S
h

f= ∆
L

Tab. 1 Hodnoty koeficientu kf pro betony
s rÛznou vodotûsností

2 8 B E T O N •  T E C H N O L O G I E •  K O N S T R U K C E •  S A N A C E 2 / 2 0 0 4

M A T E R I Á L Y A T E C H N O L O G I E

M A T E R I A L S A N D T E C H N O L O G I E S

StupeÀ vodotûsnosti kf [ms–1]
V2 4,35 10–9

V4 2,15 10–9

V8 0,93 10–9

V12 0,50 10–9 



dy z hlediska transportu vody prakticky ne-
prostupné. Naopak kapilární póry jen ãás-
teãnû zaplnûné vodou pfii 100 % relativní
vlhkosti, zcela vysychají pfii 60 % relativní
vlhkosti a pro vodu jsou ideálním komu-
nikaãním systémem. OvlivÀování rozsahu
kapilárních pórÛ je základní moÏností, jak
regulovat vodonepropustnost betonu.

Základním technologick˘m parametrem
je dávka vody v betonové smûsi, resp.
vodní souãinitel. S vy‰‰ím obsahem zá-
mûsové vody vzrÛstá kapilární pórovitost
a klesá vodotûsnost betonu. Pfii nárÛstu
kapilární pórovitosti koeficient filtrace
prudce roste a vodotûsnost rychle klesá.
DÛleÏit˘ vliv na vodotûsnost betonu má
i jeho stáfií, resp. dosaÏen˘ stupeÀ hydra-
tace. V praxi se docílí 100 % hydratace
pouze pfii stavbách pod hladinou vody
nebo u konstrukcí pÛsobících trvale v pro-
stfiedí s vy‰‰í neÏ 90 % relativní vlhkostí
vzduchu. U bûÏn˘ch staveb je za obvyk-
l˘ch podmínek tfieba poãítat pouze
s 80% stupnûm hydratace pfii dokonalém
o‰etfiení betonu. Tím je mínûno nejménû
14 denní vlhãení betonu nebo úãinná
ochrana betonu proti vysychání. Vzhle-
dem k tomu, Ïe toto peãlivé o‰etfiování
ãasto chybí, musí se uvaÏovat stupeÀ
hydratace reálnû na úrovni 60 aÏ 70 %.
Pro na‰i stavební praxi lze proto dopo-
ruãit pfii v˘robû vodotûsného betonu
vodní souãinitel men‰í neÏ 0,45, dÛ-
kladné zhutnûní betonové smûsi a pe-
ãlivé o‰etfiování betonu po dobu nej-
ménû 14 dnÛ. ¤e‰ením rozhodnû není
zvy‰ování dávky cementu. To vyvolává ne-
Ïádoucí objemové zmûny betonu, které
vedou ke vzniku mikrotrhlinek. Pro stfied-
nû masivní a masivní konstrukce (tlou‰Èka
vût‰í neÏ 1 m) by se nemûl pouÏívat port-
landsk˘ cement vy‰‰ích tfiíd. Hydrataãní
teplo 1 kg cementu pouÏitého pro tento
typ konstrukcí nemá za 7 dní pfiekroãit
290 kJ. Dávka cementu urãená na zákla-
dû v˘sledkÛ prÛkazních zkou‰ek by ne-
mûla pfiestoupit u tenkostûnn˘ch kon-
strukcí 400 kgm-3 a u masivních kon-
strukcí 320 kgm–3.

Jako kamenivo lze pouÏít pfiírodní hutné
kamenivo tfiídy BI, BIa podle âSN
72 1512, pfiiãemÏ drobné kamenivo musí
b˘t tûÏené. Nemûlo by se jednat o kame-
nivo z uhliãitanov˘ch hornin (dolomit, vá-
penec). Kamenivo by mûlo b˘t co nej-
hutnûj‰í, nezvûtralé. Zrnitost kameniva by
se mûla volit tak, aby smûs byla pfii pfii-
mûfiené dávce cementu a co nejmen‰í
dávce vody, co nejlépe zpracovatelná.

Zpracovatelnost by se mûla pohybovat
u masivních konstrukcí mezi 5 a 16 s
VeBe a u ostatních konstrukcí do
120 mm sednutí kuÏele podle Abramse.
Nejmen‰í poãet frakcí hrubého kameniva
– dvû pfii max. zrnu 22 (32). Podíl jem-
n˘ch ãástic v betonové smûsi, pozÛstáva-
jících z cementu, jemn˘ch zrn kameniva
do velikosti 0,25 mm a pfiípadn˘ch pfií-
mûsí, se musí omezit na míru nutnou pro
zabezpeãení poÏadované zpracovatelnos-
ti a ãerpatelnosti. 

V L I V I M P E R F E K C Í

N A V O D OT ù S N O S T B E T O N U

A K O N S T R U K C E

Z hlediska uÏitn˘ch vlastností není rozho-
dující samotná vodotûsnost betonu jako
stavební hmoty, ale vodotûsnost realizo-
vané betonové, resp. Ïelezobetonové
konstrukce. Ke zvládnutí tohoto úkolu je
vodotûsnost betonu podmínkou nutnou,
nikoli v‰ak postaãující. Je zfiejmé, Ïe
u konstrukcí je vodotûsnost ovlivnûna
provedením dilataãních spár, pracovních
spár a v˘skytem trhlin. Zejména trhliny
mohou konstrukci z hlediska vodotûsnos-
ti zcela znehodnotit.

Je v‰ak úãelné zkoumat spí‰e neÏ abso-
lutní vodotûsnost konstrukce, tzv. pouÏitel-
nost vodotûsné konstrukce. âasto lze totiÏ
i men‰í prÛsaky vody pfiipustit, tj. dimen-
zovat konstrukci s pfiipu‰tûním trhlin defi-
nované ‰ífiky, aniÏ by byla funkãní zpÛso-
bilost konstrukce ohroÏena. Podle tohoto
hlediska lze konstrukce navrhovat jako:
• zcela vodotûsné; 
• vodotûsné bez viditeln˘ch prÛsakÛ; prÛ-

sak vody je v tomto pfiípadû tak mal˘, Ïe
se voda staãí z povrchu betonu odpafio-
vat,

• ãásteãnû vodotûsné; pfiipou‰tí se urãit˘
prÛsak vody, kter˘ negativnû neovlivní
uÏitné vlastnosti konstrukce.

Trhliny
Prosakování vody trhlinou je závislé na
‰ífice trhliny w, jejím tvaru a drsnosti a hyd-
raulickém spádu vody. PrÛsak vody trhli-
nou lze napfi. odvodit ze vzorce:

(3)

kde Qw je prÛsak vody trhlinou jednotkové
délky na návodní stranû, γw je objemová
hmotnost vody, η je dynamická viskozita
vody, i hydraulick˘ spád a w ‰ífika trhliny .

Nebo lze vyuÏít empirick˘ vztah pro v˘-

poãet prÛsaku vody trhlinou jednotkové
délky pfii jednotkovém hydraulickém spá-
du za 1 vtefiinu:

Qw = 105 . w3 [m3m–1s–1], (4)

kde w je ‰ífika trhliny [m].
Dosazením do vzorce (4) za w =

0,0002 m (trhlina ‰ífiky 0,2 mm) vychází
hodinov˘ prÛnik 2,88 l bûÏn˘m metrem
trhliny. Pfii ‰ífice trhliny 0,1 m klesá toto
mnoÏství na 0,36 l/hod. Experimentálnû
zji‰tûné prÛsaky trhlinami jsou v‰ak v˘raz-
nû niÏ‰í. Na tom se v˘znamnû podílí tzv.
kolmatace (samohojení) trhlin.

·ífiky trhlin v betonov˘ch konstrukcích se
urãí podle âSN 73 1201, nebo podle Ev-
ropsk˘ch norem ãi jin˘ch zahraniãních po-
stupÛ a pomÛcek.

Pfiíãinou vzniku trhlin mohou b˘t jednak
tzv. vlastní napûtí vznikající jako dÛsledek
pÛsobení stálého i uÏitného zatíÏení nej-
rÛznûj‰ích typÛ, dále pak tzv. nesilové 
resp. fyzikální úãinky, mezi které lze zafiadit
pfiedev‰ím napûtí vznikající od teplotních
gradientÛ, resp. od smr‰Èování betonu
v dÛsledku vys˘chání. Na oba typy namá-
hání je tfieba jednotlivé Ïelezobetonové
konstrukãní prvky posoudit a pfiípadnû na-
dimenzovat tak, aby byla splnûna dvû ná-
sledující kritéria, která jsou uvedena ve
speciální nûmecké smûrnici pro projekto-
vání a v˘stavbu vodních nádrÏí. Zde se
uvádí v kap. 9.3.1., Ïe na konstrukãní prvek
lze nahlíÏet jako na vodotûsn˘ v pfiípadû,
Ïe:
• tlaãená zóna, tj. zóna bez jak˘chkoliv trh-

lin musí b˘t ≥ 50 mm, nebo
• ‰ífika trhlin musí b˘t men‰í neÏ 0,2 mm

v pfiípadû tzv. trhlin, u kter˘ch lze poãítat
se „samohojením“ resp. 0,1 mm v pfií-
padû, kdy nelze „samohojení“ trhlin
pfiedpokládat. 
K samohojení, resp. k tzv. kolmataci trh-

lin dochází, pokud je Ïelezobetonov˘ kon-
strukãní prvek trvale v kontaktu s vodou,
která mírnû trhlinou prolíná a pfiispívá tak
k pokraãující hydrataci betonu i k ãásteã-
nému samoutûsÀování trhliny vznikem
uhliãitanu vápenatého. 

Doc. Ing. Jifií Dohnálek, CSc.

âVUT, KloknerÛv ústav

·olínova 7, 166 08 Praha 6

tel./fax: 224 353 840, tel.: 602 324 116

e-mail: dohn@klok.cvut.cz

Dokonãení ãlánku bude oti‰tûno
ve 3. ãísle ãasopisu, které vyjde
v ãervnu 2004.
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