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ZKU·ENOSTI
CPD U-200

S P OLYU R ETANOV ¯M P OJ IVE M
PRO RYCHLE ZATIÎITELNÉ OPRAVY
PRÒMYSLOV¯CH PODLAH
EXPE R I E NC E WITH P OLYU R ETHAN E FE RTI LIZE R
C PD U-200 F OR QU IC KLY-LOADAB LE R ECONSTR UCTIONS
OF INDUSTRIAL FLOORS

V Í T ù Z S L AV VAC E K
Pﬁíspûvek se zab˘vá typick˘mi poruchami vysoce zatíÏen˘ch prÛmyslov˘ch betonov˘ch podlah. Tyto defekty je tﬁeba
z provozního hlediska ve velmi krátkém
ãase opravit. Novou moÏností jak toho
dosáhnout je pouÏití polyuretanového
pojiva CPD U-200.
Those paper discussed the typical local
defects of industrial concrete floors suffer under very hard transport operation.
This one is necessary to repair in very
short time, from operation point of view.
The new possibility how to do it, is using
the new polyurethane binder agent CPD
U-200.
Hospodáﬁsk˘ rozvoj posledních let pﬁinesl
nárÛst objemu ãinností spojen˘ch s dopravou a manipulací se zboÏím a materiály. PrÛvodním jevem tohoto trendu se
stal i neb˘val˘ rozvoj provádûní betonov˘ch prÛmyslov˘ch podlah. S jejich provozem je spojen i vznik ﬁady poruch a postupnû tak vyvstala i nutnost jejich oprav.

manévrovacích schopností mívají i vozíky
pro vysok˘ zdvih jen tﬁíkolové podvozky,
coÏ znamená velké nároky na rovinnost
podlahy pro zaji‰tûní jejich stability.
V distribuãních skladech logistick˘ch
provozÛ mezi regály jezdí malé, tûÏké
a rychlé „vláãky“ bez kolejí. Toto pﬁirovnání je jen mírnû nadsazené, neboÈ úãinky
jejich kol na podlahu se blíÏí charakteru
kolejové dopravy a podlaha tedy vytváﬁí
cosi jako plo‰nou kolejnici.
PrÛmyslová podlaha tak musí b˘t pro
splnûní své funkce rovná, hladká, odolná
i pevná a to po celé své plo‰e.
Jakmile je provoz zahájen, zpravidla jeho intenzita z hlediska ãasu vzrÛstá a postupnû se stává vícesmûnn˘m aÏ nepﬁetrÏit˘m. âas na moÏnou údrÏbu nebo opravu podlahy je diktován reÏimem provozu
a vût‰inou se postupnû zkracuje.
CHARAKTERISTIKA

P R Ò MY S LOV É

PODLAHY

Podlahovou konstrukci zpravidla netvoﬁí
vertikálnû jen jedna homogenní vrstva,
ale spí‰e souvrství, které na jednotliv˘ch
úrovních mûní své vlastnosti od spolupÛ-

sobícího podzákladí aÏ po líc obrusné
vrstvy. Toto uspoﬁádání odpovídá optimálním nákladÛm na pﬁenos úãinkÛ provozního zatíÏení do podloÏí, zmûnû tuhosti
od zeminy po obrusn˘ líc.
V horizontálním smûru jsou systémy
betonov˘ch prÛmyslov˘ch podlah ãasto
tzv. bezesparé. Ve skuteãnosti v‰ak zpravidla nûjaké spáry mají a pokud ne, mají po
nûjakém ãase jistû trhliny, které jsou neregulovanou formou téhoÏ.
ZpÛsob ﬁe‰ení úpravy spár má zásadní
v˘znam pro provozní kvalitu podlahy. Jejich tvar, poloha a zejména druh v˘plnû
jsou velmi dÛleÏité. V˘plÀ spár obvykle zaji‰Èuje urãitou moÏnost dilatace jednotliv˘ch polí z dÛvodu napﬁ. úãinkÛ od zmûny teploty, ale musí také zajistit vzájemn˘
pﬁenos napûtí od provozního pohyblivého
zatíÏení mezi nimi pﬁi pﬁejezdu kola vozíku pﬁes spáru. K tomuto úãelu jsou vyvinuty speciální semirigidní materiály, napﬁ.
CPD Joint-Flex.
Podmínkou trvanlivosti a zaji‰tûní provozní zpÛsobilosti podlahy je také, jako
u ostatních konstrukcí nebo zaﬁízení, jejich
správná údrÏba, pﬁípadnû vãasná oprava.

CHARAKTERISTIKY PROVOZU
PrÛmyslová podlaha, zpravidla betonová,
se stala základním a naprosto nezbytn˘m
stavebním prvkem prÛmyslov˘ch logistick˘ch a skladovacích objektÛ. Její bezvadn˘
stav je základní podmínkou jejich provozu.
PoÏadavky na podlahy kladené, jsou dány vlastnostmi pouÏívané dopravní a manipulaãní techniky. V pﬁeváÏné vût‰inû se
jedná o nízko a vysokozdviÏné vozíky pro
bﬁemena od nûkolika set kilogramÛ do
cca jedné tuny, pﬁepravovaná na paletách. Skladování je z prostorov˘ch dÛvodÛ
ﬁe‰eno ve více úrovních a v˘jimkou není
ani zdvih do deseti metrÛ. PouÏívané vozíky mají vût‰inou malá tvrdá koleãka,
nûkdy spí‰e váleãky. Z dÛvodu lep‰ích
Obr. 1 Betonová podlaha opravované
v˘robní haly
Fig. 1 Concrete floor of the production hall
under reconstruction
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Obr. 2 a) plo‰ná vyrovnávka podlahy
skladu v tlou‰Èce 50 mm, provedení
vodítek a zahájení pokládky,
b) napojení dal‰ího zábûru
k pﬁedchozímu zhutnûnému a
uhlazenému pásu
Fig. 2 a) area levelling of the storeroom
floor 50 mm in depth, application of
guides and start of placing,
b) connection of another part to the
preceding, compacted and finished
strip

TYPICKÉ PORUCHY PODLAH
Statické, ale zejména dynamické úãinky
provozu pÛsobí vydatnû na nejslab‰í místa prÛmyslov˘ch podlah. MÛÏeme je zjednodu‰enû rozãlenit do následujících skupin.
Prvním problematick˘m místem je
spára, zejména v pojíÏdûné oblasti. Pokud
není správnû ﬁe‰ena a vyplnûna, dochází
zde ãasto k odlamování hran desek. V˘tluky v okolí spár jsou opakovan˘m typem
po‰kození podlah.
Dal‰ím typem poruchy je destrukce horní obrusné vrstvy po kolapsu podkladu
napﬁ. v oblasti soustﬁedûného vysokého
dopravního zatíÏení, nebo pﬁedchozí dela-

minace z dÛvodu technologické nekáznû
ãi pﬁíli‰ rozdílného chování obou navazujících vrstev.
Objemové zmûny – smr‰tûní od vysychání ãasto vedou k nadzvednutí rohÛ
jednotliv˘ch polí a jejich odlomení následn˘m pﬁejezdem tûÏk˘ch vozíkÛ. Tak vznikají tvarovû typické ãtverce pootoãené na
koso.
V˘znamné trhliny se postupnû formují
v oblasti styku podlahy s patkami halové
konstrukce nebo zakladaãového systému
od rohÛ stûn, osazen˘ch rámÛ apod.
Také skoková zmûna tuhosti vede
u hodnû zatíÏen˘ch podlah k podstatn˘m
poruchám. Stává se tak napﬁ. u ocelov˘ch
profilÛ tzv. kovan˘ch spár, hran nebo obrub. Navrhování takov˘ch prvkÛ a zejména jejich kotvení patﬁí k ãasto podcenûn˘m detailÛm jiÏ v projektové fázi.
K iniciaci poruch podlahy mohou pﬁispût
i zbytky palet, obalÛ nebo vysypaného
materiálu, které na ní leÏí a pﬁes nûÏ se
pﬁejíÏdí.
Pomalu a postupnû vznikají poruchy rovinnosti spojené s vy‰‰ím obrusem opakovanû pojíÏdûné stopy, napﬁ. v uliãkách
mezi regály, na jejich kﬁiÏovatkách apod.
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Popsan˘m typÛm poruch je spoleãné
to, Ïe se vlivem, zejména, dynamick˘ch
úãinkÛ provozu snadno ‰íﬁí zpÛsobem
oznaãovan˘m v terminologii dopravních
staveb jako „stûhování v˘tlukÛ“. V zásadû
jde o to, Ïe kolo vozíku pﬁi pﬁejezdu prvotní nerovnosti nadskoãí a dopadne poblíÏ
ve smûru pohybu. Postupnû dojde k dal‰ímu naru‰ení podlahy nedaleko pÛvodního a porucha se tak mÛÏe plo‰nû rychle rozrÛstat. Z pÛvodnû malého defektu
se záhy mÛÏe stát provoznû nezvládnutelná pﬁekáÏka.
M O Î N É Z P Ò S O BY O P R AV
Nejrychlej‰í a nejlevnûj‰í ﬁe‰ení, které
zpravidla umoÏní obnovit provizornû proObr. 3 a) lokální nerovnost „opravené“
podlahy ve skladu, spára pﬁed
vozíkem, b) prohlubeÀ v pﬁíãném
smûru k uliãce mezi skladov˘mi
regály
Fig. 3 a) local unevenness in the
“repaired“ storeroom floor, joint in
front of the carriage, b) sinkage in
the transverse direction to the
passage between the storage racks

b)
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Obr. 4 a) vybrou‰en˘ obvod opravovaného
místa na minimální tlou‰Èku vrstvy
3 mm, b) místo po nanesení
penetrace
Fig. 4 a) perimeter of a repaired spot
ground to the minimal layer depth
of 3 mm, b) the place after
applying penetration

voz, je poloÏení ocelového plechu pﬁes
po‰kozené místo. Je v‰ak dobré si uvûdomit jeho doãasnost, neboÈ právû rozdílná
tuhost podlahy v místû pﬁechodu ocelbeton mÛÏe b˘t pﬁíãinou dal‰ích poruch,
pﬁedev‰ím na obvodu plechu. Také tuhost
ocelové desky ve vztahu k její plo‰e je
urãujícím faktorem pro zachování rovinnosti. Vût‰í plechy se ãasto po nûjaké dobû provozu zkroutí a destrukce pod nimi
mÛÏe pokraãovat.
Je nasnadû, Ïe pro zaji‰tûní trvanlivosti
podlahy bude nezbytné v krátké dobû
pﬁistoupit k opravû. V tomto pﬁípadû tedy
typické reprofilaci materiálem podobn˘ch
vlastností jako má podklad.
Tak jak je bûÏné, je nejprve odstranûn
po‰kozen˘ materiál, tvarovû upraveno místo opravy, vyãistûno a pak následuje reprofilace. Není doporuãeno dûlat opravy
do vytracena, ale udrÏet minimální tlou‰Èku v nejtenãím místû a na obvodu v˘plnû.
Materiálová volba je ovlivnûna mj. vlhkostí podkladu, mokr˘m provozem, nároky na bezpra‰nost, hluãnost apod., v neposlední ﬁadû v‰ak také ãasem na opravu
a dobou nezbytnou pro dosaÏení plné zatíÏitelnosti opraveného místa.
U nepﬁetrÏit˘ch provozÛ mÛÏe b˘t sama
porucha podlahy pﬁíãinou nucené provozní odstávky, ale vût‰inou je moÏné v provozním cyklu najít ménû exponované ãasové intervaly. V poslední dobû se typicky
jedná napﬁ. o období mezi 22. hodinou
veãerní a 5. hodinou ranní následujícího
dne. Dosavadními technologiemi jsou
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a)
Obr. 5 a) pﬁesypaná první vrstva
vysprávky, b) vrchní vrstva
pﬁesypaná jemn˘m pískem
Fig. 5 a) the first patching layer poured
out, b) the top layer covered with
fine sand

opravy v tak krátkém ãase velmi obtíÏné
proveditelné a tak jsme pﬁivítali moÏnost
vyuÏití nového speciálního pojiva.
M AT E R I Á L C P D U - 2 0 0
Kanadská spoleãnost CPD uvedla na konci loÀského roku na ná‰ trh nov˘ polyuretanov˘ materiál CPD U-200. Jedná se
o dvousloÏkovou pryskyﬁici urãenou k rychle zatiÏiteln˘m opravám prÛmyslov˘ch
podlah.
Pro hrub‰í vysprávky je pouÏíván materiál plnûn˘ such˘m kﬁemit˘m pískem,
u tenãích oprav je vrstva pryskyﬁice pískem pﬁesypávána. Tento postup je moÏné po zatuhnutí opakovat a opravu tak
pﬁípadnû vrstvit. Je osvûdãené nakonec
opravené místo pryskyﬁicí pﬁetﬁít, pﬁesypat
jemn˘m pískem a po cca hodinû tuhnutí
pﬁebrousit.

Zpracovatelnost dvousloÏkového materiálu, míchaného objemovû v pomûru 1:1
je dle teploty asi 15 minut, hotová oprava
je schopna po hodinû lehkého zatíÏení
a zhruba po dvou jiÏ pojezdu vozíky.
Materiál vydává pﬁi zpracování jen velmi
slab˘ zápach a v Kanadû je schválen i pro
pﬁím˘ styk s potravinami.
P ¤ Í K L A DY P O U Î I T Í
Obrázky dokumentují typické moÏnosti
uplatnûní popsaného systému oprav
podlah. V prvém pﬁípadû (obr. 2) jde
o vyrovnávací vrstvu cca 50 mm tlustou
v budoucích komunikaãních zónách mezi
regály, pouÏitou pﬁi pﬁestavbû star‰í haly
na sklad.
Dal‰ím pﬁíkladem je oprava velké nerovnosti jiÏ dﬁíve tzv. „opravené“ betonové
podlahy ve skladu hypermarketu (obr. 3
aÏ 6).
Z ÁV ù R
Nová technologie oprav zatíÏen˘ch prÛmyslov˘ch podlah s vyuÏitím pojiva CPD
U-200 se ve skladov˘ch objektech osvûdãila. Porucha byla, vãetnû demolice,

a)
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úspû‰nû opravena pﬁes noc a na ranní
smûnû byl zahájen v plné míﬁe provoz.
Získali jsme tak v˘znamn˘ nástroj ke
zdolání obtíÏného problému opravy ve
velmi krátkém ãase a úãinnou moÏnost
operativnû opravovat i malé prvotní defekty podlah tak, aby pﬁi provozu na nich
nedocházelo ke zbyteãnému rozvoji dal‰ího po‰kození.
Ing. Vítûzslav Vacek, CSc.
Saman servis, spol. s r. o.
Podûbradská 55, 190 00 Praha 9
tel.: 281 867 744, fax: 281 867 743
mob.: 602 214 510
e-mail: v.vacek@saman.cz, www.saman.cz

Obr. 6 a) ruãní pﬁebrou‰ení povrchu
opravy, b) v˘sledn˘ stav po
odstranûní pﬁebyteãného písku,
nerovnost pod latí do 1 mm.
Fig. 6 a) manual regrinding of the repair
surface, b) the final condition after
removal of excessive sand,
roughness below the lath not
exceeding 1 mm
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