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Abstrakt 

Příspěvek  přináší výsledky experimentálních laboratorních měření propustnosti konstrukční 
spáry utěsněné překrytím bentonitovou hydroizolační matrací. Měření probíhalo na fyzikálním 
modelu krátkého úseku konstrukční spáry. Měření byla provedena pro několik variant utěsnění a 
situaci bez izolace. Naměřené hodnoty objemů průsaků vody jsou zpracovány do grafických 
závislostí, které dokumentují časový vývoj průsaku konstrukční spárou. Druhým výsledkem 
provedených experimentů je ověření laboratorního postupu měření průsaku konstrukční spárou. 
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Abstract 

The paper reports the results of experimental laboratory leakage measurements of a 
construction joint sealed with the bentonite waterproof overlaying mattress. Measurements were 
carried out on the physical model for the short length of a construction joint. The measurements were 
performed for several variants of construction joint overlaying and a situation without it. 
The measured values of leak water volumes are processed into graphical relationships that document 
the time dependency of the construction joint leakage. The second result of the experiments is 
verification of the laboratory procedure to measure the leakage of a construction joint. 
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 1 ÚVOD 
Ochrana geotechnických konstrukcí před účinky podzemních vod a zabezpečení proti 

pronikání vod do prostorů geotechnických staveb je základním problémem, který musí řešit všechny 
geotechnické konstrukce a stavby [7]. Hydroizolačních systémů, které problém řeší, je celá řada. 
Jedním z nich jsou bentonitové hydroizolační matrace, využívající přirozené vlastnosti jílovitých 
minerálů – bentonitů, vázat vodu [2]. Bentonitová hydroizolační matrace je umělou analogií vrstvy 
jílovité zeminy, která je přirozenou bariérou, přerušující proudění podzemních vod. Izolační systémy 
založené na jílovitých minerálech mají jedinečnou vlastnost, kterou postrádají ostatní systémy. 
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Touto vlastností je, že jsou schopny regenerovat svou izolační funkci, jestliže dojde k jejich 
fyzickému narušení. Jílovité minerály uniklé při jejím fyzickém narušení ze struktury matrace se 
mohou rovněž stát účinným prostředkem, který může utěsnit jak konstrukční spáru, tak i trhliny 
vzniklé v geotechnické konstrukci. V případě, pokud se izolační funkce poškozené bentonitové 
matrace neobnoví přirozeným vývojem v požadovaném rozsahu, pak zde zůstává stále možnost 
dodatečného utěsnění poruchy injektáží jílovitou suspenzí [5]. Toto řešení zaručuje obnovení izolační 
funkce a zachování materiálového charakteru izolační bariéry [6]. Bentonitové hydroizolační matrace 
nejsou zdrojem rizika kontaminace okolního prostředí cizorodými látkami. 

Předložený článek uvádí poznatky a výsledky laboratorních zkoušek, provedených na modelu 
konstrukční spáry těsněné bentonitovou matrací v laboratoři Katedry Geotechniky a pozemního 
stavitelství, FAST, VŠB-TU Ostrava. Záměrem těchto zkoušek bylo ověření izolační činnosti 
uvedeného systému, do jaké míry odpovídají hydroizolační parametry matrací uváděné jejich výrobci 
a dodavateli výsledkům laboratorních měření na fyzikálním modelu. Výzkum tohoto problému zatím 
nebyl ukončen, stále probíhá a je tématem doktorandského studia Ing. Tomáše Höchsmanna. 

 2 FYZIKÁLNÍ MODEL KONSTRUKČNÍ SPÁRY 
Fyzikální model konstrukční spáry je tvořen dvěma deskovitými bloky, které jsou umístěny do 

čtvercové vany o délce strany 780 mm. Stěny a dno vany jsou ze silnostěnného plexiskla. Dno vany 
je perforováno soustavou otvorů o průměr 6 mm, které odvádí vodu proteklou konstrukční spárou. 
Pod vanou jsou umístěny odtoková nádoba k zachycení vody proteklé otvory ve dně vany a sběrná 
nádoba. Vana i odtoková nádoba jsou umístěny do ocelové rámové konstrukce. Zařízení bylo 
poskytnuto pro účely provádění experimentů firmou Pastell s.r.o. (viz obr. 1). 

 
Obr. 1: Pohled na zkušební zařízení 

Konstrukční spára je vytvořena pomocí dvou deskových bloků o stejných rozměrech, které 
jsou položeny na dno vany a utěsněny podél stěn vany pružně-plastickým butylenovým tmelem. 
Délka konstrukční spáry činí 780 mm. Šířka spáry je dána suchým spojení bočních čel desek a činí 
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cca 5 mm (viz obr. 2). Bloky jsou vytvořeny z desek z extrudovaného polystyrénu o tloušťce 80 mm. 
Polystyrénové desky jsou po celém svém povrchu, horní, dolní a čela, pokryty 20 mm betonu C20/25. 
Bloky vytvořené pouze z betonu by měly značnou hmotnost a velmi obtížně by se s nimi 
manipulovalo. Použití polystyrénu vyplynulo z následujících okolností: polystyrén nebobtná při styku 
s vodou, má nízkou hmotnost, snadno se zpracovává a má dostatečnou přilnavost k betonu. 

 
Obr. 2: Pohled na konstrukční spáru 

Základem fyzikálního modelu hydroizolační bariéry je bentonitová matrace VOLTEX jejímž 
dodavatelem je společnost CETCO Czech s.r.o. Hydroizolační bentonitová matrace VOLTEX se 
skládá ze dvou krycích polypropylenových geotextilií, kde jedna vrstva je tvořena netkanou textilií a 
druhá je tvořena textilií tkanou. Minerální vyplň matrace je ze sodného bentonitu komerčně 
nazvaného Volclay. Volclay je materiál přírodního původu, a jedná se o jíl sopečného původu, který 
se vyskytuje v Black Hills v USA [4]. Volclay při styku s vodou vytváří hustou monolitickou hmotu, 
která expanduje a vytváří trvalou nepropustnou plastickou membránu (viz obr. 3) [3], [8]. 

 
Obr. 3: Skladba bentonitové izolace VOLTEX (propagační leták Fy. Pastell s.r.o.) 

Matrace VOLTEX je položena na suchý betonový povrch bloků, následně je na ni nasypána 
vrstva suchého štěrkopísku a přitížena betonovými bloky (viz obr. 4). Vrstva štěrkopísku a betonové 
bloky nahrazují zemní, nebo horninové prostředí, které obklopuje geotechnickou konstrukci. 
Takto vytvořený model je následně zaplaven vodou s volnou hladinou. Hloubka zaplavení je trvale 
udržována na hodnotě cca 5 cm. 
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Obr. 4: Pohled na fyzikální model hydroizolační bariéry konstrukční spáry 

 3 VARIANTY ZKOUŠEK HYDROIZOLAČNÍ BARIÉRY 
Sledování činnosti hydroizolační bariéry konstrukční spáry probíhala pro tři varianty překrytí 

konstrukční spáry a jednu referenční situaci bez izolační bariery. Tři varianty s překrytím se 
navzájem liší rozsahem překrytí. U dvou variant překrytí bylo provedeno jen na části bloků, pásem 
matrace, symetricky položeným nad konstrukční spárou. Pásy měly šířku 200 mm a 600 mm. 
Ve třetím případě bylo provedeno úplné pokrytí obou bloků hydroizolační matrací. Varianta úplného 
pokrytí byla dále členěna na situaci mechanicky neporušené a porušené hydroizolační bariéry. 
Mechanického porušení hydroizolační bariéry bylo dosaženo jejím proříznutím nožem po celém 
úseku nad konstrukční spárou, při kterém byly poškozeny textilní vrstvy matrace (viz obr. 5). 

 
Obr. 5: Proříznutí bentonitové izolace VOLTEX nad konstrukční spárou 

Proříznutí hydroizolační bariéry následovalo až v druhé fázi testu. V první fázi byla testována 
nepoškozená bariéra. V druhé fázi následovalo odsátí vody, vysušení modelu, odstranění přitěžujících 
betonových bloků, částečné odstranění štěrkopískového zásypu nad konstrukční spárou a proříznutí 
hydroizolační matrace. Poté byly obnoveny zásyp, přitížení a model byl opět zaplaven. 

Varianty zkoušek pro neúplné překrytí bloků probíhaly jednofázově, to znamená, že byly 
pouze zaplaveny jedenkrát. Varianta s úplným překrytím bloků probíhala v několika fázích, kdy se 
model vysušil a opětovně zaplavil, tak jak k tomu může docházet během skutečných podmínek 
v praxi.  

 4 ZPŮSOB A PRŮBĚH MĚŘENÍ PRŮSAKU 
Měření průsaku vody hydroizolační bariérou probíhalo v intervalech. Jednotlivé odečty 

průsaků vody proběhly vždy po uplynutí 30 minut, kdy se pomocí skleněného odměrného válce 
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s mililitrovou odčítací stupnicí stanovil objem vody, který se během 30 minut shromáždil v sběrné 
nádobě. Jakmile se hodnota průsaku ustálila, byl interval odečtu prodloužen z 30 minut na 8 hodin. 

 5 VÝSLEDKY 
Naměřené hodnoty průsaků utěsněnou konstrukční spárou pro výše jmenované varianty jsou 

shrnuty a prezentovány grafy na obrázku č. 6 [1]. 

 
Obr. 6: Grafy průsaků konstrukční spárou pokrytou hydroizolační matrací 

 6 ZÁVĚR 
Experimenty provedené na fyzikálním modelu konstrukční spáry prokázaly jeho způsobilost 

k sledování – měření účinnosti těsnění konstrukční spáry bentonitovou hydroizolační matrací. 

Účinnost těsnění jednotlivých variant je různá. Z vyhodnocení objemů průsaku plyne, že 
pokud je bentonitová matrace pokládána na tuhý suchý betonový povrch, utěsnění zapouzdřením celé 
plochy geotechnické konstrukce je účinnější spolehlivější, než pouhé dílčí překrytí konstrukční pásem 
bentonitové hydroizolační matrace. Toto řešení nezabraňuje podtékání matrace na jejím rozhraní 
s betonovým povrchem konstrukce. Situace však může vypadat příznivěji, jestliže pásy na svých 
krajích budou zajištěny a ukončeny těsnící tlakovou lištou. Ověření účinnosti těsnící tlakové lišty 
bude ověřováno následujícími experimenty. 

Experimentem se prokázal rovněž efekt regenerace hydroizolační bentonitové matrace po 
jejím poškození proříznutím. Zůstala funkční i po tomto zákroku. Nicméně je potřeba podotknout, že 
při tomto zákroku nedošlo k pohybu bloků a změně šířky konstrukční spáry, neboť lze předpokládat, 
že tyto okolnosti budou příčinou mechanického poškození hydroizolační matrace. 

Během jednoho experimentu došlo k situaci, že do konstrukční spáry pronikly materiály, 
konstruující model, tj. jílovitá hmota z matrace a část materiálu zásypu, které utěsnily prostor 
konstrukční spáry. Touto situací se potvrdil vedlejší injektážní účinek migrujících jílovitých minerálů 
uvolněných z hydroizolační matrace v případě, že tyto budou penetrovat trhliny v konstrukci. 

Je nutné připomenout, že izolační systémy na bázi bentonitu jsou především vhodné tam, kde 
je bentonitová matrace sevřena mezi betonovou konstrukcí a přiléhající zeminou, popř. jiným 
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materiálem. Pak může odolávat i relativně vysokým tlakům podzemní vody. Provedené experimenty 
jsou zjednodušením, kdy tlak vody je malý a rovněž sevření izolační vrstvy je důsledkem pouze tíhy 
přitěžovacích betonových bloků. I přesto izolační systém prokázal dobré výsledky a průsak nebyl 
velký. Výzkum chování minerálních hydroizolačních matrací pokračuje dalšími experimenty, které 
zkoumají efekt utěsnění dilatační spáry. 
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