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Úvco

Technologlcký pokyn pro opraVu povrchových poruch
betonových kcns-trukcí pomocí plastbetonu Je zpracován
na základě výsledků řešení státního úkolu ě.P0711BBo3
o názvu ''Inovace a modelnlzace údržby a oPrav pozemních
komun1kací'' dí1čího úkolu 06 o názvu iVýzkurn a vývoJ
nových opravárenských technologlí s1lnlčních mostů a
konstrukcí mostních vozovek', etapy E 01 o názvu ňÍíe-

tody, hmoty a technologle Pro opravu vrchních staveb
s11n1čnÍch mostů" ' který by1 řešen u S1ln1iního vývo-

Je Brno v Letech 1987 - '1990.

TechnologÍcký pokyn Je použ1telný pro opravu Ja-
kýchkollv betonových staveb, ktaré Jsou ve svých plo-
chách č1 na nárožích poškozeny destrukcí ěástl své
hmoty. Není přl tom rozhoduJící, zda se Jedná o beto-
novou č1 železobetonovou konstrukc1.

Potřeba oPlav povrchových poruch betonových konstrukcí
Pomocí plastbetonu.

Def1nÍce poJnů

Uvedeny Jsou Jen poJmy' ktelé zatím neJsou nomované,

Jsou málo známé nebo Jsou přílJ.š obecné a 3e vhodné

Je speclfikovat.

2.

2.1

2.1.1 "BedněnÍ malých optavr, vlz odst. 3.1' Je drobné oce_
lové bednění' které ve dvou varlantách, ve výrobní' do-
kumentacl uváděných Jako rovné a lohové s1ouží k bed-
nění oprav povrchových poruch betonových konstrukcí.

2.1.z Hmoždlnky, používané dle tohoto pokynu pro upevňování
"Bednění malých oPrav' na betonové konstrukce' Jsou
běžně prodávané předměty tvaru čIeněného válce s výs_
tupky a prolamováním, které vkládáme do vrtaných ot_
vorů v betonové konstrukcl a účlnkem ccelových vrutů,
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které roztlaču3í JeJ1ch čéstJ' do stěn otvorů v beto_
nové konstrukcl' Je upevňu.1emV těchto otvorech. Vruty
souč9sně pomocí ramen přlchycuJÍ bednění malých oprav.

,Pryskyřrce' Jsou tekuté syntet1cké látky o v1skos1tě
1r5 Pa.s.'až po husté tme1y. VlastnostL pevných látek
získávaJí tyto tekut1ny po sm1sení s tvrdldly za vhod-
ných teplotních podmínek. NeJznámněJší a tímto TPo do-
poručené Jsou pryskyřlce epox1dové ,/vyráběnÉ v iadě
druhů v ČssR' neškodné nebo Jen má1o zdraví škodllvé,
má1o chou10st1Vé na přesnost mísení a vlhkcst podkIa-
du,/, po1yesterové /tavněž v Čssn vyráběné, neškodné,
ale c1tI1vé na vlhkost podkladu a přesnost mísení,/,
metylmetakry1átové a da1ší.

Tvrd1d1a /tužLdla/ Jsou 1átky s1oužÍcí k přeměnč teku-
tých pryskyřlc v pevné hmoty. Pod1e svých vlastností
buá reaguJí s pryskyřÍceml a stávaJí se souěástí vy-
tvrzené sítě '/tvrd1dla po1yadl-ční/ nebo J€n polymera-
c1 v pryskyřlcl vyvolaJí, a1e sama se Jí neúčastní
r'tvrdldla polymerační - katalyt tcká/.
F1n1dla nebo též p1n1va Jsou většlnou m1nerá1ní 1ót-
ky kterýml ov11vňuJeme většlnou veIml výhodně v1ast-
nostt vytvrzených pryskyřrc, většlnou jeJí velké srnrš-
{ování.

2.1'6 Separátory Jsou prosti'edky' kterýml bránírne ve s1epe-
ní tvrdnoucí pryskyř1ce a bednění malých oplaV.

)) Koncepce oprav

ňada železobetonových kcnstrukcí JeVpos}erJní době pcš-
kozována, většlnou na svých rozích, ale tráž ve svých
p1cchách. ÍYlnohdy 3de o škodu mechan1ckou, a1e většlna
těchto poruch Je původu fyzlkálně-chemlckého. E]eton
v}lvem zhoršeného stavu ovzduší a hlavně díky kyse1ým
deš{ům karbon1zu3e. Karbonlzovaný. betcn ,/někdy až do
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hloubky e0 l 1c0 mm,/ 3e s1ce tvrděí než beton tínto proce_
sern nezasažefiÝ 

' aLe na rozcÍI od nJho ztrácÍ svoJe alke1!c_
ké vLastnost1 a přestévé peslvov:t výztuž ukrytóu pod Jeho
;ovrchem. Ta koroduje, zp1odlny korozě' rnaJ.ícÍ většÍ obJem
než pivodní železo, odtrhnou krycí vtstvu a vZrt:lké porucha.
Výztujná oce1, nlěÍn teó nechráněná, koroduJe.-Ještě rychle_
"rjl'

úč"l"' poplsované techno1og1e Je opravlt- takto poškoze_
ná nísta, zabránlt daIší koroz1 na dobu někollka Iet nebo
do doby než doJde k celkové oFravě. Přestože hla'vní pomůcka -
bednĚní mal;7ch opravnevyluču3e používat k opravám slllkáto_
vé hmoty, Je dána přednost plastmaJ.tám - plastbetonům naplně_
ným kamenlvem 'velml Jemným nebo až do zrn1tostJ-.2r0 mm pro
velkou pevnost a vodotěsnos't. Povrch betonu opravovaného
douto metodou by měI být suchý' zbavený všech uvolněných
částí a penetrovaný řídkou natuŽenou pryskyř1cí. VýzluŽná
ocel musí být zbavena koroze. 0pravu, JeJíž rozměr nepřesáh_
ne 6Bo ÍÍÍr' Je rrožno real1zovat bez mechanÍckého kotvení-.

E'cUŽIrÉ nuTERIÁu-Y

3ednční malých opřav Je základní pomůckou pro opravý povr-
chových poruch betonových konstrukcí. Jeho tVaŤ Je zřeJmý
ze scheraatu uvedeného v příIoze 9.2. Jedná se o dvě va-
r1.anty bedněn1, označované'Jako ploché a rohové, které ťvo_
ří bednící desky o rozmĚru 3O0 x 6o0 nrn, opatřené výztuhaml
a obvodov1ým lemem šířky 5 nm, který spolu s těsnící gumou
na něJ nalepenou způsobí, Že výsledná obdélnÍková oprava bu-
de před dnešní plochu konstrukce vystupovat 5 - 6 rrrrn.

K zaplňování bednění pomocí rotaěního tnJektážního za-
řízení Je určena odnímatelná vtoková trubka přtchycená v
ploše bednění nebo Je též možno bednění p1nLť přes ,,chybě_

Jící'' horní 1emování.
K opravované betonové konstrukc! se bednění přLFoJuJe
rovnýmÍ nebo rohovýrnl konzo1aml a vruty do unělohmotných
hmožd1nek Ú 10 rrrm.

Výrobnl dokumentac1 rotaČního lnJektážního zažlzent,
ev. Í Jeho zhotovení, Je možno obJednat u 51).n1čního vý_
voJe Srno, Úlorroucká I71, 627 00 Brno 27.
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Fo Jlvo

Jako poJ1va Je neJvhodnĚ3ší v československých pod-
mínkách pauŽll' nízkov1skozní epoxldove'pryskyřlce
E 3006 a E 3015 pro.;a3iuň dr:stupnost a malou c1-
tlÍvost na v1hkost podkl'adu a přesnost nrÍsanl s tvr:
d1dlem. Jako tvrd1dla Je vhodné použlt klas:-cka !vr_
dldla P 1' P 11' Telaht 360' 410 aP' Ffo práce na vlh_
kých podkladech pak tvrd1dlo l..lydropox, které převádí
''norrrá1ní" pryskyř1ce na plyskyř1ce vodou ředlteIné,
které 3sou v naředěném stavu mlmořádné vhodné k'pe_
net:acÍ podk1'adu. Fouž1té matertráIy musí být pÍed za-
háJením pracf podrobeny koňtrÓlním zkouškám. Vlastnost!'
některých vhodných ěeskoslovenských hmot Jsou uvedeny
v příIoze 9.1.

.

P1nÍd 1a

Kromě ptn1del velm1 Jemných, Jako Je slloild /JÉÍnilě
mletý kysI1ěník křem1ěttý/ a,flller /3emně mletý vá-
penec/, oboJí se zrny menš1mÍ než 0rC63 nnr, použlJeme
přl opravě povrchových poruch Pomo'cí bednění malých
oprav běŽ1é Etavební drobné kamenlvo o z_!|lu mP'x, ? m.
Jenných. pln1de1 pouŽ1Jeme př1 pJněqí Přes. vtokovov'
trubku" oboJÍho Fak přt plnění přesnchybě;ícíl borní
lemování.

Separátory

Jako separátoru 3e možné použít buá klastcké odbedňo-
vací prostředky, emulze Foro1 a Prefol, které vyrábí
Hlubna Bmo nebo poněkud horší MK-ole.1, který dodává
s.p. BenzÍna. Vhodné Je téŽ u takto maIých ploch po_
užít Jako separátor fol1Í PVC, která ovšem musí být
na vnltřní straně bednění vhodně nalepena. Její vyno_
dou je, že dotěsňu3e rchy bedněnÍ

3.3

3.4
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4. pnBzxutl rcŠxczeruÉ KcNSTRUKcE, mĚŘer'rÍ

Frůzkum poškozené konstrukce provádíme na zákIadJ h1cvní
nebo mlmořádné prohlídky. Zkoumáme počet poruch pro. sta_
novení doby trvóní opravy, druh a vel1kost poruch pro vý-
běr typu bednění a stanovení mncŽstvÍ mater1álu na. oplavU'
kvaI1ty obnaženého betonu a ocelové armatury pro stanove-
ní způsobu JeJlch č1štění. Pokud se nezachovala ProJekto-
vá dokumentace' Je nutnÉ zaměřlt alespoň sltuacl s1ož1těJ-
ších míst, aby nedošlo k překvapením bĚhem real1zace.

Fro prizkum potřebuJeme podle potřeby zbudovat leše-
nÍ nebo používáme mostní prohlížeěku.

;vÁWH cpRnvY spoělvá ve vyhodnocení průzkunu, stanovení
způsobu opravy, dtuhu pryskyřtce a tvrdldla, druhu Jemné-
ho Í' hrubšího kamenlva a návrhu způsobu čtštění poruchy
od zbytků koroze podle dostupnost! mechanlzace. Návrh
oprav složltě3šího místního porušení Je nutno doplnlt
výkresem. U člen1tých konstrukcl Je nutné' pokud neex1siu_
J8 proJektová dokumentace' Vypracovat dle výsledků prů'zkl-
mu a1espoň dokumentacl slož1tě;ších m1st pro eventuelní
návrh atyplckých bednících kusů.

pňÍpnavruÉ pnÁce

_ příprava pryskyřlce a tvrd1dla do maIoobJemných nádob
'urěených přímo k.mísení, pŤÍprava tíxotropnÍch plnldel
a kamen1va do 2 mm. Př1 větších obJemech prací předpo-
kládaJících'většÍ množství souěasně lnstalovar:ého bed_
nění' Je možno též uvažovat o míchačce na plastbetony,
JeJíŽ výrobní dokumentact ev. 1 výrobu Je možno obJed_
nat u 511n1čního vývoJe Brno.

- přÍprava bednění
_ příprava separátorů
- stavba leěení
- velml důkladné ělštění lomových pJ'och betonu a armatury

pomocí pneumatlckýclz ě! eIektrlckých ok1epávadel, ev.
otrýs káním

_ 1nstalace e1ektrocentrály, ev. kompresoru s dostatkem
pa 1lva

5.

6.
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_ příprava drobných pomůcek a náÍadí včetně okle;ávade1
ě1 ctrýskávac1ho zaÍízení a el. vrtaěky s příklepem.
K drobnýň pomůckám patří míchadla 

' 
hutnící tyčlnky 

'stérky, náIevky, kleště, k1adtva, šroubováky, umě1ohmot-

né hmoždrpky, měřldla, kreslící í]omůcky, přesné váhy,
nůžty, nože, ředÍdla, text11 na č1štění, ochranr.é a bez-
pečnostní pomůcky

-' piíprava rotačnÍho lnJektáŽnÍho zařízení s ;iel':o uPevně
nÍ na konstrukcl

_ příprava osvětlení
_' dovoz mater1áIu a 3eho uskladněnÍ

Do přípravných prací Je možno zahrnout 1" lnstalac1 bedně-
ní pro označení míst vrtaných otvorů pro hmoždlnky a vrtá-
nÍ a osa'zování hmoždtnek.

7. Oprava

BdpovídaJ1cí množství nízkovlskozní pryskyř1ce smísíme
s přísJ_ušnjlm tvrdldlem' neJlépe v nádobě z PVE nebo PE'
a řádně,J! p'romícháme. K tomu se dobře hodí vrtulka na-
sazená v el. vrtaěce. lllnožství musÍ vystaětt Jak na za-
plněnÍ progtolu v badnění /spolu s kamenlvem/, tak ! na

penetracl podkladu. Štětcem napenetruJeme povrch betonu,
který bude. pod bedněnÍrn a separátorem opatřená bednění
přl;.ojíme ke konstrukc! pomocí Jeho ramen a vrutů zachy-
cených do osazených hmoždlnek. Je vhodné' aby J1ž během

p.řlpoJování bednění přÍpravoval JÍný ;racovník směs pry_
skyř1ee a kamenlva, at 3rž neJJemněJšího pro plnění přes
vtokovou tr'ubku nebo hrubšÍho pro plnění pies "chybějící"
hornf, lemování. Př! použ1tí kamenlva do 2 nrn plněného ho_
lem J8 nutné směs zhutňovat poklepem na bednění _a potnccí
kovové tyčrnky Ú 4 rrm ploplchováním směsl v bednění Jl.ž
uložené tak' aby hlavně v tenkých vrstvách /Lo znamená
tam, kde za bedněním není Forucha, ale zdravý beton/, by_

Ia oprava dokona1á. Fo zaplnění bedněnl kontroluJema
Ještě po 30 mlnutách, zda hlad1.na v bednění

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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nepoklesla a pokud Ještě máme v'rezelv'ě natuženou pry-
skyř1ct, směs v bednění doplníme.

Cpravu odbedňuJeme po vytvrzení pryskyř1ce pokle_
pem na výztuhy bednění, n1ko1lv na bední9'í plochu.
cokud Je oPrava rozsáh].á pokračuJeme V JeJí llkv1dac1'
pomocí nástavce bednění a tento postuP po v:-Ýšce 1lbo-
volně opakuJeme. ctvory po unělohrnotných hÍnožd1nkách'
které po skončení oFravy vyJmeme, zaplnÍme hustou
plastmaltou.

SouvlseJící předplsy a llteratur

Československé státní o oborové normy

Čsru ot B0't0 Bezpečnostní sdě}ení. Všeob. ustanovení
Čsru as 0201 Předplsy Pro zaJíštění poŽární bezpeěnostl.

př1 výrobě, manJ.pulac1., skladování a dopra__ vě hoř).avých kapal1n
ČsN zz 1001 PoJmenování a popts hornln
Čsru zz tstt Kamenlvo pro stavební úěely - základní

us tanovení
Čsru zz t5tz Hutné kamenlvo do betonu. Techn1cké poža_

da vkY

Čstt zg otos Výkresy betonových konstrukcí
Čst'r zg t:zc Nedestruktlvní zkoušení betonu. Spo1eěné

us tanovení
Čsru z: t:z: Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
Čsl'l z: t:za Hadlograf1e betonových konstrukcí a dí1ů
ČsN zg gzoo Mostní názvosloví
Čstl z: gzot ProJektování a prostorové uspořádání

mostn1ch obJektů
Čstl z: gzog Zatížení rrostů
Čsru z: e+ot tY|íchačky na betonovou směs

8.2 Cstatní předplsy

Výnosy mÍn1sterstva stavebnlctví 81 ' 83' 84' 85' 86
VyhL. 56/67 Sb., a 57/67 sb., Jedovaté a zdraví škod_

11vé látky
VyhL. 1C4/73 5b. ZákladnÍ podmínky dodávky stavebních

pra cí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Vy.hl. 5lEE Sb. 0 dokumentacl staveb
Směrnlce č. B FI1TTR ze dne 14.7.1-q7B 0 oponentním

Íízení

8.3 LÍteratura

Epoxtdové pryskyř1ce, Tng lYl1os1av LJ.dařík, CSc

Práce s lepldla a tmeIy, lYl1loš 0sten
311n1čnÍ ňosty, rekonstrukce a udržba, Ing Frant.Po1ák
Rekonstr1kce staveb, Doc.1ng Tomáš Vaněk

Směrn1ce pro používání plastbetonu v tratcvém hospo_
dářství' FITD 13/76 - vDP

Sborník přednášek ČWS, Hrantce 5.-6.7.I9B3
Sborník přednášek OS0, sem1nář "Zavěšený most před Labe"
Concrete Chem1e, Tnformační matr1ál
ChemÍcká xevue' Informační ma'terlá1
Obchodně technlcké zprávy Spolchem1e, Informační mater.
Výzkumný ústav železnlční PraharInformační materlály

/Ing Třešňát<,/

Techn1ckoekonon1cká studle úkolu. P 07-117-00E, nyní
- P 07 118 e03

B .4 Doda tek

ČsNt zz tzo: Křemenné pÍsky technlcké
Čsru z: tgoo Pálené 1upky. Jakost a klaslf1kace
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