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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku provádění hydroizolací 

podzemních staveb pomocí LLDPE membrány zavěšené na kotvy. Tento způsob má 

v budoucnu nahradit ve Skandinávii hojně využívaný hydroizolační systém 

extrudovanou polyethylenovou pěnou. Tato metoda výstavby a hydroizolace tunelů je 

porovnána s metodou NRTM, často využívanou ve střední Evropě. Diplomová práce 

obsahuje popis montáže hydroizolačního systému, zejména materiálů, příslušenství, 

přístrojů ke svařování a pomocného zařízení k montáži. Těžištěm práce je ověření 

spolehlivosti jednotlivých druhů svarů a posouzení hydroizolačního systému z hlediska 

náročnosti provádění a ekologické náročnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Tunel, hydroizolace, NRTM, NMT, membrána, vlhkost, polyethylen, folie, svařování, 

primární ostění, sekundární ostění, izolace, PVC, asfalt, Ryfast, Solbakk, porát, stříkaný 

beton, zkušební vzorek, LLDPE, kotva, injektáž, smyková pevnost 

  



 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis focuses on the implementation of waterproofing of underground 

constructions using an LLDPE membrane hinged on anchors. In the future, this method 

will replace the commonly used waterproofing system in Scandinavia with extruded 

polyethylene foam. This method of tunnel construction and waterproofing is compared 

with the NRTM method, often used in Central Europe. The thesis describes the 

installation of a waterproofing system, especially materials, accessories, welding 

devices and auxiliary installation equipment. The main focus of the thesis is to verify 

the reliability of the individual types of welds and to assess the waterproofing system 

in terms of implementation and environmental demands. 

KEYWORDS  

Tunnel, waterproofing, NRTM, NMT, membrane, moisture, polyethylene, foil, welding, 

primarylining, secondarylining, insulation, PVC, asphalt, Ryfast, Solbakk, portal, 

shotcrete, testing sample, LLDPE, anchor, injection, shear strength 
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ÚVOD 

V souvislosti s rychle se rozvíjejícím stavebnictvím a se snahou o snižování 

nákladů je důležité sledovat nové celosvětové trendy ve všech oblastech stavebnictví 

a snažit se je implementovat jako standardní postupy při všech stavebních 

činnostech. V posledních letech je kladen zvýšený důraz i na snížení ekologické 

zátěže staveb na životní prostředí. V této diplomové práci se chci zabývat novými 

směry hydroizolačních procesů při výstavbě podzemních staveb obzvláště silničních 

tunelů ve Skandinávii v porovnání s typickým středoevropským systémem výstavby, 

nejen v rychlosti výstavby, ale i s porovnáním kvality, technologické náročnosti  

a ekologické zátěže. Tato práce byla vytvořena na základě 18 měsíců trvající 

zahraniční pracovní stáže zaměřené na provádění hydroizolačních činností právě  

ve Skandinávii v Norském království na projektu Ryfast, což je v této době nejdelší  

a nejhlubší podmořský silniční tunel na světě. Zde byl dále popsaný inovativní 

způsob provádění hydroizolací prověřen nejtvrdšími podmínkami. Hydroizolace je 

zde nejen zatížena prosakující vlhkostí, ale i tlakovou a agresivní slanou vodou. 

 Na tomto místě bych se rád zmínil o nemálo významné roli materiálových 

inženýrů ve stavební praxi. Jejich přítomnost při výstavbě je v dnešní době poněkud 

podceňovaná, jejich znalostí je nejvíce využíváno při plánování výstavby. Na velkých 

stavbách je běžná přítomnost odborníků z různých odvětví a profesí  

za cílem dosáhnout co nejefektivnějšího, normám odpovídajícího, bezpečného 

průběhu práce a dlouhodobě udržitelného stavebního díla. Využití znalostí 

materiálových inženýrů a jejich praxe s novými stavebními materiály případně 

s úpravou stávajících navržených materiálů by výrazně ulehčilo výstavbu, nejen  

ve fázi plánování, ale i při výstavbě samotné, kde je potřeba rychle reagovat 

na aktuální podmínky, které se při výstavbě tunelů nečekaně mění. Jejich odborná 

znalost zkoušení materiálů je i zárukou kontroly kvality dodávaných stavebních 

materiálů a jejich správného užití.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 CÍL TEORETICKÉ ČÁSTI 

Cílem teoretické části diplomové práce je popis stávající technologie ražby tunelů 

a provádění hydroizolací novou rakouskou tunelovací metodou, popis novodobých 

způsobů provádění hydroizolací ve Skandinávii, které vycházejí ze znalostí nabytých 

na pracovní stáži na norském projektu RYFAST. Dalším cílem je sestavení rešerše  

a porovnání jednotlivých hydroizolačních systémů použitých na tomto projektu  

i mimo něj. Popis provádění hydroizolací pomocí nových technologií, strojů  

a svařovacích přístrojů včetně provádění příslušenství izolace jako uceleného 

systému pro maximální dosažení kvality výstavby podzemních staveb. 
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2 HISTORIE TUNELŮ 

Podzemní stavby byly budovány lidmi od pradávna. Od přírodních jeskynních 

útvarů využívaných jako obydlí nebo upravených podzemních prostor sloužících 

k zavlažování, obraně či nejrůznějším náboženským účelům. Nejstarší známou lidmi 

vybudovanou podzemní stavbou byla vodovodní štola v Jeruzalémě,  

která byla vyražena v 10. stol před n.l. za vlády krále Šalamouna. Další 

pozoruhodnou stavbou je vodovodní štola z Fucinského jezera v Itálii jejíž délka 

dosahovala 5653 metrů a pracovalo se na ní 11 let. Nová epocha pro podzemní 

stavitelství nastává po objevení střelného prachu. První použití střelného prachu 

v podzemí se uskutečnilo na území dnešního Slovenska v roce 1627, a to  

ve stříbrných dolech v Banské Štiavnici, GasparemWeindlem. V 18. století byl 

postaven nejstarší a dosud využívaný městský silniční tunel NEUTOR v Salzburku,  

byl dlouhý 131 metrů a velikost profilu okolo 70m2. K největšímu rozkvětu 

podzemního dopravního stavitelství dochází v první polovině 19. století, kdy vzniká 

evropská železniční síť pod vedením průkopníka železnic a parních lokomotiv 

Georgem Stephensonem, který vybudoval první železniční tunel EdgeHill dlouhý 

1006 m na trati Liverpool-Manchester. Po období druhé světové války nastává 

v Evropě mohutný rozmach automobilismu, pro který bylo nutné vybudovat hustou 

silniční síť a pro překonání přírodních překážek se stalo nezbytným vybudování  

i řady nových dlouhých tunelů. V současnosti je nejdelším tunelem Gotthardský 

železniční tunel v Německu, jehož délka je 57km. [1] 

 

Obr. 1: Dělníci v Coloradu razící důl [zdroj: [29]] 
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3 VYBRANÉ POJMY Z OBLASTI BUDOVÁNÍ PODZEMNÍCH 

STAVEB 

3.1 Podzemní stavba 

Stavební objekt, který je obklopený zemním nebo horninovým prostředím,  

jehož užitkový prostor je trvale umístěn většinou svého objemu pod úrovní 

původního nebo upraveného terénu. Navrhovaná životnost konstrukcí podzemních 

staveb bývá 100 let. [2] 

3.2 Ražení 

Souhrn prací spojený s vyrubáním a provizorním vystrojením výrubu. Získáváme tak 

uměle vytvořený prostor v zemské kůře zvaný výrub. Rozpojená hornina  

při mechanickém ražení či při ražení střelbou se nazývá rubanina. [2] 

3.3 Injektáž 

Podstata injektáže spočívá ve vytvoření hydroizolační clony chemickou 

látkou, která je transportována do dodatečně vyvrtaných otvorů nebo předem 

instalovaných injektážních hadicových systémů ve vlhké konstrukci. Injektážní 

roztok reaguje vytvrdnutím, zgelovatěním nebo hydrofobizací stěn pórů, čímž dojde 

k vytvoření hydroizolační clony. [2] 

3.4 Hydroizolace 

Opatření zamezující pronikání vodní páry a vlhkosti z jednoho prostředí  

do druhého. Hydroizolace je spojována v ucelený systém svařováním pomocí 

horkého vzduchu. Hydroizolační fólie musí mít signální vrstvu,  

která umožňuje vizuální kontrolu případného mechanického poškození izolace  

při následně prováděných pracích v tunelu (osazování výztuže, montáž bednicího 

vozu apod. [5] 
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3.5 Kotva 

Hlavní funkcí kotev v primárním ostění je dočasné nebo trvalé zvýšení 

stability výrubu. Kotvy mohou být prováděny jako předem předepjaté  

nebo bez předpětí. Podle způsobu provádění a upevnění rozeznáváme: 

Kotvy prováděné do zálivky (např. cementová zálivka, speciální druhy malt 

apod.). Jedná se o kotvy osazované do předem odvrtaných a vodou nebo stlačeným 

vzduchem vyčištěných vrtů. Dále kotvy injektované od ústí vrtu a kotvy lepené. 

Používají se zpravidla dvousložková lepidla, která jsou aktivována vsazením kotvy  

do vrtu. 

3.6 Primární ostění 

Primární ostění je systém opatření, která vedou k dočasnému zajištění 

stability výrubu. Mezi prvky primárního ostění patří: (stříkaný beton, výztužné sítě, 

ocelové ramenáty, kotvy (svorníky), předháněné jehly, pažiny nebo mikropiloty,  

v předstihu prováděné zlepšování masivu - injektáž, trysková injektáž, vakuování, 

zmrazování apod.). 

3.7 Výztuž primárního ostění 

Jako výztuž primárního ostění se používají sítě z žebírkové ocele o průměru 

prutů do 10 mm. Sítě v místech přesahu musí být na sebe položeny  

tak, aby se jednotlivé pruty pokud možno kryly a přesah byl minimálně dvě oka. 

Zamezí se tak vytváření stínů zmenšením ok překrytím. Pokud není stanoveno jinak, 

je minimální krytí výztuže 20 mm. V případě výskytu agresivních vod (mořské vody) 

se minimální krytí zvyšuje na 40 mm. 

3.8 Sekundární ostění 

 Sekundární ostění se provádí dvěma způsoby: bez výztuže, nebo s výztuží.  

V obou případech může být provedena izolace. Z hlediska zatížení ostění 

hydrostatickým tlakem je možné tunely rozdělit na tunely, které tvoří nepropustnou 

bariéru (tlakové) a tunely s drenáží (beztlakové).  
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4 SYSTÉMY RAŽBY TUNELŮ V EVROPĚ A VE SKANDINÁVII 

 Ražbě tunelů předchází náročný inženýrskogeologický průzkum, který určí 

náročnost celého díla s ohledem na všechny aspekty. Nezbytným krokem  

je stanovení tříd těžitelnosti horniny.Rozpojitelnost horniny lze definovat  

jako odolnost horniny vůči působení nástrojů, kterým se oddělují její části. 

Rozpojitelnost je možné vyjádřit množstvím práce potřebné k rozpojení objemové 

jednotky horniny. Pro praktické posouzení se využívá souhrnného ukazatele odporu 

horniny proti rozpojení, podle něhož se horniny začleňují do tříd. Těžitelnost horniny 

závisí na odporu, který klade hornina vůči rozpojení, a na dalších okolnostech,  

jako je ulpívání (lepivost) horniny na pracovních pomůckách, nakypření horniny  

a odpor horniny při jejím nakládání a vyklápění. Mírou těžitelnosti je množství práce, 

potřebné na vykonání uvedených činností. Těžitelnost horniny však nelze stanovit 

z důvodu absence zkušebního postupu. [14] 

 

Třídy těžitelnosti lze také charakterizovat pomocí způsobu rozpojování daných 

hornin. 

1. třída - sypké horniny se dají nabírat lopatou, nakladačem; 

2. třída - rypné horniny rozpojitelné rýčem, nakladačem; 

3. třída - kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rypadlem; 

4. třída - drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem, rypadlem; 

5.  třída - lehce trhatelné pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem 

(nad 40 t), trhavinami; 

6. třída - pevné horniny těžko trhatelné těžkým rozrývačem, trhavinami; 

7. třída - pevné horniny velmi těžko trhatelné, rozpojitelné trhavinami. [14] 
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Posouzení hornin z hlediska rozpojitelnosti a těžitelnosti je součástí inženýrsko-

geologického průzkumu a vychází z klasifikace stanovené ČSN 73 3050 Zemní práce, 

podle níž se horniny zatřiďují do 7 tříd dle obtížnosti jejich rozpojování.  

Tyto třídy se dle dohody nazývají třídy těžitelnosti. Jejich přehled je uveden na níže 

přiložené tabulce. 

 

Tab. 1- Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 Zemní práce 
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4.1 NRTM- Nová rakouská tunelovací metoda 

Nová rakouská tunelovací metoda využívaná od 90. let 20. století se stala 

majoritní tunelovací metodou. Její první použití bylo při výstavbě tunelu Massenberg 

v rakouském Štýrsku. Tento projekt byl dokončen v roce 1963. Metoda NRTM  

je založena na využití dvouplášťového ostění To je složené z primárního ostění, 

zajišťující rychlou počáteční soudržnost, zabraňující porušení a rozvolnění vyražené 

horniny a napomáhá uvést síly v okolí výruby do rovnováhy. Sekundární ostění  

se realizuje výztuží železobetonovou skořepinou s časovým rozestupem a zajišťuje 

stabilitu a bezpečnost po celou dobu životnosti stavebního díla. Tato metoda  

je určena zejména pro prostředí s rychle se měnící geologií zemin a nekvalitních,  

což odpovídá poměrům střední Evropy. [1] 

 

 

 

Obr. 2: Schéma ražby tunelu pomocí metody NRTM [zdroj: [22]] 

 

4.1.1 Primární ostění 

Po vyražení jednoho záběru se opatří výruba primárním ostěním,  

jehož tloušťka stěny je 10 až 40cm v závislosti na geologických vlastnostech horniny. 

Primární ostění je složeno z ocelových obloukových výstrojů nainstalovaných  

po celém obvodu tunelu, v pravidelných rozestupech, sítě z žebříkové oceli  

a stříkaného betonu obsahující ocelová vlákna.  
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Obr. 3: Fotodokumentace při ražbě tunelu Višňové Slovensko [zdroj: autor] 

4.1.2 Hydroizolace 

Na primární ostění se dále instaluje geotextilie pomocí přítlačných terčů 

nastřelovaných přímo do struktury primárního ostění. Geotextilie chrání následně 

pokládanou hydroizolaci proti poškození nerovným povrchem či vystupujícími 

drátky a ostrými hranami z primárního ostění. Přítlačné terče jsou na svém povrchu 

opatřeny vrstvou plastické látky shodné s hydroizolací. Tato shodnost zaručuje 

svařitelnost již uchyceného přítlačného terče a hydroizolace. Na takto připravený 

povrch se pomocí hydroizolačního vozu, speciálně navrženého pro profil daného 

tunelu, instalujeme pásy membrány, které se svařují k přítlačným terčům.  Jednotlivé 

kusy hydroizolační membrány se poté svaří dvoustopým svarem k sobě a vzniká 

jednotný, ucelený a nepropustný hydroizolační systém. [6] 

 

 

Obr. 4: Fotodokumentace nesvařené hydroiizolacee [zdroj: autor] 
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4.1.3 Sekundární ostění 

Sekundární ostění, také označované jako finální ostění se provádí instalací 

vyztužující armatury a následným zalitím betonu pomocí posuvného teleskopického 

bednění s příložnými vibrátory, což umožní vytvoření velmi únosného ostění 

tvořené masivem betonu a uvnitř vloženou hydroizolací. Je zřejmé, že jakákoliv 

nezjištěná porucha hydroizolace může způsobit průsaky, které se jen stěží mohou 

odstranit injektáží. Náklady na opravu jsem značné. Injektáž samotná nemusí být 

účinná, protože není pravidlem, že porušená hydroizolace je v místě průsaku, který 

se objeví na povrchu sekundárního ostění.   

 

 

Obr. 5: Fotodokumentace sekundárního ostění a teleskopickéhobedněn [zdroj: autor] 

4.2 NMT –Drill and Blast metoda 

Skandinávský systém budování tunelů je výrazně odlišný  

od středoevropského. To umožňuje poměrně stabilní geologie norského podloží 

tvořeného zejména vyvřelinami, jako jsou například žula nebo diorit. U těchto 

materiálů nedochází po vyražení k výraznějším deformacím a při ražbě jsou většinou 

samonosné. Z toho důvodu lze při ražbě postupovat i rychlostí 2 záběry po 5 

metrech tunelu za den. Tunely se nemusí dodatečně výrazněji vyztužovat, a tak díky 

rychlejšímu a efektivnějšímu systému ražení a důslednému systému kontroly jsou 

řádově levnější než u nás. 
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Obr. 6: Schéma ražby tunelu pomocí metodyDrill and Blast [zdroj:[27]] 

 

4.2.1 Primární ostění 

Po vyražení tunelu metodou Drill and Blast je pro stabilizaci horniny použito 

vyztužovacích kotev a celý profil je pouze následně zastříkaný betonem s ocelovými 

vlákny. Tloušťka primární vrstvy stříkaného betonu se pohybuje od 10-20 cm.  

Tato vrstva se nanáší ve dvou dílčích vrstvách. Do této stabilizované horniny jsou 

následně v rastru 1200 x 1200 mm instalovány kotvy, které svoji délkou a umístěním 

nosiče hydroizolace tzv. zadního talíře (Back Plate) vytvářejí požadovaný profil 

tunelu.  

 

 

Obr. 7: Primární ostění tunelu s instalovanými kotvami [zdroj: autor] 
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4.2.2 Hydroizolace 

Na kotvy se dále instaluje buď PE pěna v místech, kde je zvýšené riziko tvorby 

rampouchů v tunelu, nebo PVC či PE membrána pro tunely, kde jsou značné 

průsaky. Instalace hydroizolace se provádí taktéž hydroizolačním strojem jako 

v případě NRTM s tím rozdílem, že hydroizolaci nesvařujeme k přítlačným terčům, 

ale je instalována po jednotlivých liniích přímo na kotvy.  Tyto linie jsou navzájem 

svařeny dvoustopým svarem a znovu získáváme ucelený nepropustný systém. 

Výhodou této metody je, že při instalaci membrány vzniká mezi primárním  

a sekundárním ostěním značně veliký prostor v závislosti na velikosti výrubu. Šířka 

tohoto prostoru se pohybuje od 20 do 200 cm. Tento volný prostor umožňuje  

jak po instalaci sekundárního ostění, tak po celou dobu životnosti stavby možnost 

hydroizolaci kontrolovat a následně opravovat zjištěné defekty, protože  

do sekundárního ostění jsou instalovány inspekční otvory umožňující vstup mezi 

ostění. [19] 

 

 

Obr. 8: Fotodokumentace instalace hydroizolace na připravené kotvy [zdroj: autor] 
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4.2.3 Sekundární ostění 

Na hydroizolační membránu se dále instaluje armovací rohož s distančními 

prvky pro dodržení minimálního krytí oceli. Z důvodu nepřetržitého transportu 

materiálu způsobujícího zvýšenou prašnost prostředí v tunelu se připravený povrch 

hydroizolace s armaturou očistí vodou pro lepší soudržnost podkladu se stříkaným 

betonem. Na takto připravený povrch se ve dvou vrstvách ukládá stříkaný beton 

s příměsí polypropylenových vláken.  

 

 

Obr. 9: Čištění povrchupřipraveného podkladu tlakovou vodou před stříkáním torkretu  

[zdroj: autor] 
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4.3 Porovnání NRTM a NMT 

 Na základě nabytých znalostí a informací z praxe jsem sestavil tabulku,  

která porovnává obě metody. Porovnání je však pouze orientační,neboť každý tunel  

je specifický vypracováním projektu, využitím stavebních technologií, geologickými 

poměry i výskytem průsaků apod. 

 

Tab. 2- Porovnání metod NRTM a NMT 

 
NRTM 

Tunel Prešov SK 

NMT 

Tunel Solbakk N 

Požadavky na horninu 
Méně náročné požadavky na kvalitu a 

soudržnost horniny jako NMT 

Pouze kvalitní hornina třída 6 a 

vyšší. 

Rychlost ražby 

(záleží na geologických 

podmínkách) 

4-6 m za den 10-15 m za den 

Systém primárního ostění 

(Příklady) 

Stříkaný drátkobeton tloušťka 5 cm 

Ocelová rohož 

Bretex 

Ocelová rohož 

Stříkaný beton 20 cm 

Stříkaný drátkobeton tloušťka 10 

cm 

Rychlost výstavby 

sekundárního ostění 
10 m za 7 dní 120 m za 7 dní 

Množství použitého betonu 

na sekundární ostění 
Tloušťka stěny minimálně 20 cm Tloušťka stěny 8cm 

Dodatečná možnost oprav 

hydroizolace 
Pouze injektáží 

Volný přístup mezi primární a 

sekundární ostění - oprava 

běžnými způsoby svařování 

hydroizolace  

a injektáží 

4.4 Zhodnocení 

 Jednotlivé metody výstavby podzemních staveb se nedají snadno porovnat, 

avšak při vhodných geologických podmínkách je užití metody NMT rychlejší  

a ekonomicky méně náročné. Z hlediska ekologie lze s jistotou říci, že při metodě 

NMT používáme značně menší množství betonu a sekundární ostění není primárně 

určeno k nosným účelům a po konci životnosti stavebního materiálu lze snadno 

recyklovat. Při stavbě je také možné dodatečně opravovat vzniklé průsaky a defekty, 

proto je tedy tato metoda také výhodnější na údržbu.  
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5 PRONIKÁNÍ A ŠÍŘENÍ VLHKOSTI VE STAVEBNÍM OBJEKTU 

Ve většině případů způsobuje pronikání vlhkosti do stavebního objektu 

poruchy snižující životnost a hygienické podmínky. Vlhkost do stavební konstrukce 

vstupuje již při realizaci díla. Označujeme ji jako technologickou a vzniká 

tzv. mokrými procesy. Dalším možným způsobem pronikání vlhkosti může být 

působení zemní vlhkosti. Hornina případně zemina, která obklopuje část konstrukce 

umožňuje působení vlhkosti. To je zabráněno prováděním hydroizolací. Výjimky 

mohou nastat v místě porušení hydroizolace. Sorpční vlhkost mohou přijímat 

materiály z ovzduší v důsledku svých hydroskopických vlastností.  

 

 
Obr. 10: Schéma působeníage resivních látek na vyztužený beton [zdroj: [15]] 

 

Největším rizikem u projektu Ryfast je působení chloridů obsažených 

v mořské vodě, které podmiňují degradaci stavebních materiálů v celé konstrukci. 

Chloridy můžou na konstrukci podmořského silničního tunelu působit dvěma 

způsoby. Pronikáním slané vody tzv. průsaky skrz horninu, narušováním primárního 

ostění a kotev (nosných prvků sekundárního ostění) a dále pronikáním přímo  

do hlavní části tunelu pomocí proudění vzduchu. Vysoce alkalické prostředí 

čerstvého betonu vytváří okolo ocelové výztuže ochrannou vrstvu chemicky 

pasivních oxidů. Tato vrstva je udržována alkalickým prostředím a chrání ocelovou 

výztuž před korozí. Nicméně pasivní vrstvu může zničit například kontakt 

chloridových iontů (CI-) s pasivním povlakem, případně snížením pH hodnoty 

v pasivní oblasti. Kontaminací chloridy z mořské vody dochází především difuzí, 

ale může ji způsobit i voda vnikající do betonu. Záporné ionty jsou schopné 
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eliminovat pasivní vrstvu a tím zahájit proces koroze. Rychlost vnikání chloridů závisí  

na pórovitosti a propustnosti betonu. [15] 

Na následujícím obrázku můžeme vidět působení agresivních látek  

na žebříkovou ocelí vyztužený beton a následně možné způsobené poruchy. 

 

   

Obr. 11: Detail, kde pasivní 

vrstva je narušena 

pronikáním agresivních 

prvků. [zdroj: [15]] 

Obr. 12: Detail kde koroze 

výztuže způsobuje rozpínání 

a tak dochází k okamžitému 

praskání betonu. 

[zdroj: [15]] 

Obr. 13: detail kde koroze 

pokračuje a výsledkem 

narůstání objemu je 

odštěpující se beton. 

[zdroj: [15]] 

   

6 TYPY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ PODZEMNÍCH 

STAVEB 

 Podzemní stavby jsou projektovány na životnost 100 let, což znamená, 

že výstavba podzemních komunikací podléhá přísným požadavkům na kvalitu. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů hydroizolačního systému je zabránění vstupu 

vlhkosti do konstrukce podzemní stavby. Tento systém je nezbytný tehdy, 

když je podzemní stavba umístěná pod vodním tokem nebo pod mořem.  

Tady, kromě účinků tlakové a prosakující vodou skrz horninu, působí ještě agresivní 

soli obsažené v mořské vodě. Nabízí se hned několik hydroizolačních řešení 

v závislosti na podmínkách, množství tlakové vody, výšky nadloží, nákladnosti 

projektu apod. 
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6.1 Bariérový systém hydroizolace 

 Jednou z možností je celoplošná izolace zabraňující průniku vodní páry 

a vody do konstrukce nainstalovaná okolo celého profilu tunelu, uložená mezi 

primární a sekundární ostění. Tato technologie výrazně zvyšuje náklady na výstavbu 

tunelu, na druhé straně nevyžaduje zvýšené náklady na údržbu tunelu. 

 

Obr. 14: Schéma bariérového  

systému izolace 

[zdroj: [4]] 

 

Obr. 15: Řez bariérovým  

systémem izolace 

[zdroj:[4]] 

6.2 Drenážní systém hydroizolace 

 Další možností je instalace částečné hydroizolace jako drenážního systému 

směřujícího podzemní vody pod krajnici případně pod vozovku tunelu  

do potrubního systému. Kde je voda pomocí čerpadel tlačena ven z tunelu.  

V případě drenážního systému dochází ke zlevnění výstavby, avšak také k navýšení 

nákladů na údržbu. V drenážním potrubním systému se mohou usazovat rozpustné 

složky,  které jsou vyplavené ze stříkaného betonu z primárního ostění, vápenec, 

případně mořské soli a může nastat i celkové zanesení potrubí. Je nutné toto potrubí 

vysokým tlakem čistit. Poškozený odtokový systém v tunelu může znamenat 

významné narušení životnosti tunelu i celkové bezpečnosti při užívání. 
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Obr. 16: Schéma drenážního  

systému izolace  

[zdroj: [4]] 

 

Obr. 17: Řez drenážním  

systémem izolace 

[zdroj: [4]] 

 

 Důležitým aspektem je i tloušťka použité hydroizolace. Pří celoobvodové 

izolaci, kde působí na stavební konstrukci tlaková voda, je minimální tloušťka 

používané membrány 3 mm, v případě průsakové vody stačí tloušťka membrány  

do 2 mm. Z důvodu kontroly poškození membrány, ať před instalací nebo  

po instalaci, je každá membrána opatřena signální vrstvou, tj. tenkou fólií různé 

reflexní barvy, která umožňuje snadnou detekci defektů. 

6.3 Hydroizolační materiály 

6.3.1 Asfalt 

 Asfalt je viskózní, téměř tuhý, prakticky netěkavý vodovzdorný materiál, 

vyrábí se  z ropy nebo můžeme využít i přírodní asfalt. Degradace tohoto materiálu 

probíháv toluenu, který je schopen ho úplně nebo téměř úplně rozpustit. [10] 

6.3.1.1 Výroba asfaltové izolace 

 Přírodní asfalt z přírodních nalezišť obsahuje obvykle větší množství 

nerostných látek. Pro hydroizolační účely používáme asfaltové folie vyrobené  

z ropných surovin oxidací vzduchem, nazýváme ho též foukaný. Dále můžeme 

asfaltové pásy modifikovat použitím chemických prostředků, které mění  reologické 
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vlastnosti. Z důvodu požadavku na spojování se hydroizolační asfaltové pásy vyrábí 

s vnitřní nosnou vložkou a oboustrannou krycí asfaltovou vrstvou, upravenou 

takovým způsobem, aby bylo možno realizovat natavování plamenem nebo horkým 

vzduchem. [20] 

6.3.1.2 Montáž asfaltové izolace 

 Pod hladinou podzemní vody by měl být tvar izolovaných ploch  

co nejjednodušší, pokud možno bez prostupů těles a bez dilatačních spár.  

V prostředí podzemní vody musí asfaltový izolační povlak plnoplošně spočívat na 

podkladní konstrukci, ke které je tlakem vody dotlačován.V dilatačních spárách,  

v prostředí podzemní i gravitační vody, kde by neměl izolační povlak oporu o pevný 

podklad a kde by hrozilo nebezpečí jeho namáhání v tahu, příp. smyku, musí být 

navržena zvláštní opatření, zajišťující hydroizolační ochranu. Hydroizolační povlaky 

z modifikovaných asfaltových pásů nemají být trvale vystaveny teplotě vyšší než 

40°C. [10] 

 Pro izolace portálových staveb bylo použito asfaltového nátěru naneseného  

na železobetonovou konstrukci a nalepení asfaltových izolačních pásů s překrytím  

min. 100 mm. Při realizaci projektu Ryfast byl tento hydroizolační systém, použitý  

na ochranu portálu proti vodě, ještě dodatečně opatřen ochranou proti protržení 

asfaltové folie ve formě nopové folie. Následně byl portál zasypán vrstvou písku, 

kameniva a zeminy.  

  

 

Obr. 18: Pokládka asfaltové izolace na 

portálu tunelu projektu RYFAST  

[zdroj: autor] 

Obr. 19: Detail při natavování asfaltové 

izolace [zdroj: [12]] 
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6.3.2 PVC membrána 

 Polyvinylchlorid se vyrábí polymerací vinylchloridu. Je chemicky odolný proti 

většině kyselin i zásad. PVC neodolává aromatickým uhlovodíkům. Teplotní odolnost 

je do 60°C. PVC je hořlavý materiál pouze v přímém styku s plamenem. Patří  

do skupiny elastických polymerů, má tzv. tvarovou paměť. Montáž hydroizolačního 

systému s použitím PVC membrány se provádí podle následujícího postupu: [11] 

6.3.2.1 Montáž geotextilie 

 Geotextilie se použije jako ochranná vrstva mezi stříkaným betonem 

primárního ostění a membránou. Zabraňuje porušení membrány ostrými 

nerovnostmi v podkladní části, jako jsou drátky ze stříkaného drátkobetonu apod. 

Nejdůležitějším parametrem geotextilie je její hmotnost. Nejčastěji používanou 

hmotností geotextilie je 1200 g / m2. Geotextilie je upevněna pomocí spojovacích 

prostředků s použitím přibližně jednoho upevňovacího prvku na metr čtvereční. 

Překrytí listů je minimálně 100 mm. [21] 

6.3.2.2 Montáž membrány 

 Instalovaná PVC membrána je o minimální tloušťce 2,0 mm. Běžná šířka 

membrány je 2,20 metru a délka odpovídá požadavkům jednotlivých projektů. 

Běžně se při bariérovém způsobu instalace používá stejná délka jako obvod tunelu,  

u drenážního způsobu celková délka drenážního systému, aby bylo zamezeno 

nadbytečnému svařování. Díky tomu eliminujeme možnost případných defektů.[21] 

  

Obr. 20: Geotextilie Obr. 21: Provádění svařování PVC hydroizolace 

[zdroj: autor] 
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 Membránu instalujeme ze zdvihací plošiny nebo posuvného lešení. Přítlačné 

navařovací disky z PVC, sloužící k instalaci membrány o průměru 100 mm, 

jsou nastřelovány na povrch geotextilie, vyžadující přibližně čtyři kusy na metr 

čtvereční. Během instalace je membrána horkým vzduchem svařena ručně, 

v určitých místech na disky, pomocí horkovzdušného ručního svařovacího přístroje. 

Membránové desky se svařují pomocí automatického svařovacího stroje s horkým 

vzduchem, který vytváří dvojitý svařovací spoj s min. 75 mm překrývajícím  

se pásmem (max. 100 mm). Geotextilie i membrána jsou instalovány v ucelený 

hydroizolační systém. 

 

Obr. 22: Vzhled provedení hydroizolace ve spoji portálu tunelu se skalním masivem projektu 

RYFAST [zdroj: autor] 

6.3.3 PE membrána 

 Polyetylen se vyrábí vysokotlakou polymerací etylénu, který se získává  

při krekování ropy, případně pyrolýzou zemního plynu. Má velkou tažnost  

a ohebnost, při vysokých teplotách hoří za vzniku taveniny. Je dobrým elektrickým 

izolátorem, propouští ultrafialové paprsky a pohlcuje infračervené záření. 

Polyethylenje zdravotně nezávadný. Teplotní odolnost je do 80°C. Montáž 

hydroizolačního systému se provádí u tunelů budovaných NRTM obdobně jako  

u PVC. U metody NMT není nutná montáž geotextilie, dochází k instalaci přímo  

na připravené kotvy, jak je popsáno v kapitole 3.2.2.. 
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Obr. 23: LLDPE membrána použitá jako hydroizolace v drenážním systému [zdroj: autor] 

6.3.3.1 LDPE fólie 

 Low density polyethylene, známý především pod zkratkou LDPE (případně  

PE-LD), můžeme do češtiny přeložit jako nízkohustotní polyethylen. Vyrábí  

se vysokotlakou polymerací a jeho výsledná struktura je rozvětvená. Jednou 

z technologií, kterou se LDPE fólie vyrábí, je vyfukování nízkohustotního 

polyethylenu, případně směsí z polyethylenu a dalších aditiv. Výhodou této 

technologie je možnost vyrobit LDPE fólie smrštitelné nebo naopak fólie vykazující 

minimální smrštění, podle potřeb zákazníka. Membrána LDPE se hojně uplatňuje  

při výrobě vícevrstvých tzv. koextrudovaných fólií.[13] 

6.3.3.1.1 Vlastnosti LDPE fólií 

 Fólie, vyráběné z LDPE, jsou čiré, bez chuti a zápachu. Přidáním barevných 

koncentrátů lze dosáhnout různého barevného provedení a pomocí aditiv  

je možné vyrobit fólie s požadovanými vlastnostmi. Tepelná odolnost LDPE fólií  

je -50 °C až +85 °C. Za běžných podmínek užívání jsou LDPE fólie odolné  

vůči většině chemických látek, vykazují minimální navlhavost a mají dobré 

elektroizolační vlastnosti. LDPE fólie jsou z ekologického hlediska nezávadné  

a recyklovatelné a lze je skladovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají 

životnímu prostředí škodlivé látky. [13] 

https://www.obalove-materialy.cz/nakup/slovnik-pojmu
https://www.obalove-materialy.cz/nakup/slovnik-pojmu
https://www.obalove-materialy.cz/nakup/slovnik-pojmu
https://www.obalove-materialy.cz/nakup/slovnik-pojmu
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6.3.3.2 LLDPE 

 Lineární polyethylen s nízkou hustotou (LLDPE) je nejflexibilnější  

z plastových fólií. LLDPE je směsná forma LDPE, kde folie má mnohem větší 

flexibilitu, pevnost v tahu a větší přizpůsobivost. Je ohebnější a měkčí. LLDPE  

se používá pro fólie, které potřebují obrovské množství síly pro absorbování nárazů, 

aniž by došlo k roztržení nebo propíchnutí. Všechny molekuly LLDPEse rozdělují  

a pevně drží spolu, když se fólie natáhne. Nejběžnější rozmezí tloušťky je od 0,5 mm 

až 4 mm v pružné plastové fólii. [13] 

6.3.4 PE pěna 

 Polyethylenová pěna se vyrábí extrudování polyethylenu, má uzavřenou 

pórovou strukturu, je lehká a měkká, flexibilní, málo stlačitelná a voděodolná  

s minimální nasákavostí. Dokáže tlumit opakované nárazy. Pro účely hydroizolací 

tunelů je hojně používaná v celé Skandinávii obzvláště z důvodu zabránění vzniku 

námrazy na stropě tunelů. Způsob montáže PE pěny je shodný jako montáž  

PE membrány, pouze s tím rozdílem, že PE pěna nelze vařit. Proto bývá instalována 

jako drenážní systém v celé délce bez vertikálního napojování. Jednotlivé pláty  

se pouze překládají o minimální délku překladu 300mm. Kraje PE pěny jsou opatřeny 

drážkami proti protékání a překlady plátů PE pěny jsou po směru klesání tunelu,  

,,po směru tekoucí vody". Běžná tloušťka pěnových plátů je 50 - 60 mm. Pro svoje 

velké rozměry a náročnou montáž byly vytvořeny stroje pro instalaci pěny.  

 

Obr. 24: Instalace PE pěny pomocí armovacího stroje na projektu NORDNESS 

 [zdroj: Bc. Luboš Karmín] 
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 Povrchová úprava instalovaného hydroizolačního systému PE pěny je shodná 

se sekundárním ostěním PE membrány. Na povrch PE pěny je instalovaná armovací 

rohož s distančními prvky a na tuto armaturu je následně nanesena,  

ve třech vrstvách, 8 cm silná vrstva stříkaného betonu, s příměsí PP vláken  

pro zvýšení požární odolnosti.   

 

Obr. 25: PE pěna použitá pro účel izolace i zabránění tvoření námrazy na projektu NORDNESS 

 [zdroj: Bc. Luboš Karmín] 

6.4 Svařovací technologie 

 Nejdůležitější a nejpoužívanější metodou spojování hydroizolačních 

materiálů je bezesporu svařování. Lze je provádět mnoha způsoby i za použití 

nepřeberného množství přístrojů. V následujícíh bodech najdete základní rozdělení 

svařovacích technik i přístrojů potřebných k provádění hydroizolačních prací.  

6.4.1 Automatický svařovací přístroj 

 Automatický svařovací přístroj vytváří vodorovný dvojitý spoj vhodný  

pro dlouhé rovné svary. Obě svařované části membrány se rovnoměrně překrývají. 

Vyhřívaný klín je veden mezi membránou takovým způsobem, že ohřívá a taví vnitřní 

stranu překrývající se části. Horní, měkké plastové povrchy, jsou potom přitlačovány 

k sobě pomocí regulovatelných přítlačných koles svařovacího přístroje  

a po ochlazení jsou homogenně svařeny. Automatický svařovací stroj vytváří 

současně dva svary, šířka každého z nich je přibližně 15 mm. Takovýmto způsobem 

svařování vzniká uprostřed dvou spojů kanál, sloužící k testu tlaku vzduchu, 

prověřující kvalitu spoje. [24] 
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6.4.2 Ruční svařovací přístroj 

 Ruční svařování horkým vzduchem se používá pro detailní  

a opravárenské práce. Před prováděním svařování musí být povrchové plochy 

svařovaných spojů upraveny broušením pomocí úhlového brusného přístroje.  

Poté musí být oblasti spojů očistěny od prachu a mastnot, případně vlhkosti. 

Potřebné teplo je aplikováno na překrývající se membrány pomocí horkovzdušného 

přístroje speciální tryskou tak, aby se materiál ohříval. Horké, měkké a plastové 

povrchy jsou spojeny pomocí gumového nebo teflonového ručního válečku, šířka 

svaru je cca 30 mm. Po ochlazení se obě vrstvy navzájem homogenně spojí. [24] 

 

Obr. 27: Ruční horkovzdušná svářečka [zdroj: [26]] 

 

  

 

Obr. 26: Automatická horkovzdušná svářečka TWINNY S [zdroj: [26]] 
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6.4.3 Extruzní horkovzdušná svářečka 

 Svařování pomocí ručního extruderu se nejčastěji využívá pro druhotné 

pojištění záplat proti proniknutí vlhkosti na spoji vytvořeným ruční horkovzdušnou 

svářečkou. Před provedením extruzního svaru je nutné místo spoje důkladně očistit 

od nerovností a nečistot. Extrudér za pomoci šnekového podavače nahřívá svařovací 

drát ze stejného materiálu jako je hydroizolace (PE,PP) a nanáší roztavenou hmotu 

skrz otočnou svařovací botku přímo na spoj dvou fólií. Dochází tak k homogennímu 

spojení a zabránění prostupu vody záplatou. [24] 

 

Obr. 28: Ruční horkovzdušný Extruder Fusion 3 [zdroj: [26]] 

6.4.4 Přehled spojů vytvořený svařovacími přístroji 

 

 

Membrána svařená ručním svařovacím zařízením 

pomocí  horkého vzduchu. Zkouší se mechanicky.  

 

 

Membrána svařená automaticky  dvoustopým  

svarem pomocí horkého vzduchu. 

Zkouší se vzduchovou tlakovou zkouškou. 

 

Membrána svařená ručním svařování. Sekundární 

svaření spoje ručním extruderem.  

Zkouší se vakuovou zkouškou.  

 

Obr. 29: Schéma na řezu typických druhů svarů [zdroj: [17]] 
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6.5 Ověření kvality svarů 

 Závěrečné údaje o kvalitě svařovaného spojení lze provést pouze po použití 

vhodných zkušebních metod. Vedle vizuální a mechanické prohlídky musí  

být provedeny testy tlaku, vzduchu a vakua podle směrnice DVS 2225 jako hlavní 

zkušební techniky včetně dokumentace v kontrolním a zkušebním protokolu. 

Výsledky testu jsou zaznamenány v připojeném kontrolním a zkušebním protokolu. 

6.5.1 Zkouška tlaku vzduchu 

 Hodnota zkoušeného tlaku závisí na použitém materiálu (LLDPE, PVC). 

Tlak vzduchu je vytvořen v kanálu mezi dvěma paralelními sváry pomocí malého 

kompresoru. Výsledek testu lze hodnotit jako pozitivní, pokud tlak po 10 minut 

neklesl o více než 10%. Kvůli tlaku na svarovém švu tj. stlačenému vzduchu v kanálu 

se také zkouší mechanická pevnost svarových švů kromě těsnosti. 

6.5.2 Vakuový test 

 Vakuová zkouška se provádí pomocí vakuového zvonu na ručních svarových 

spojích, např. detailní svary vytvořené horkým vzduchem a extruzními svary.  

Spoje jsou nejprve pokryty zkušební kapalinou (mýdlovou vodou), pak je vakuový 

zvon umístěn na švu a generuje vakuum maximálně 0,4 baru na dobu přibližně 

jedné minuty. V případě úniku se v testovací kapalině objevují bublinky. Pokud 

nedojde k detekci bublin je výsledek testu pozitivní. 

6.5.3 Test odtrhovou jehlou 

 Kruhový šroubovák nebo odtrhovou jehlu vedeme podél okrajů svarového 

spoje a působíme mírným tlakem jehly na daný spoj. Místa, ve kterých jehla proniká 

svarovým spojem neprošla zkouškou a musí být opět svařena. Tato zkouška se 

používá hlavně pro ruční svařování opravných záplat.  
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6.5.4 Optická kontrola 

 Optická kontrola se provádí po dokončení hydroizolačních prací,  

před započetím případné instalace sekundárního ostění. Optické kontrole pomáhá 

signální vrstva různé barvy dle použité hydroizolační technologie (bílá, žlutá apod.)  

V případě, že poškození přesahuje 10% tloušťky membrány (tloušťka signální vrstvy 

10%), je viditelná černá barva. Toto značíporušení a je nutná okamžitá oprava. 

7 RYFAST PROJECT 

 Ryfast je podmořský tunelový systém v Norsku. Tunel bude součástí norské 

státní silnice Rv. 13, který povede z města Stavanger do obce Solbakk v kraji 

Rogaland. Prorážka tunelu Ryfast proběhla 26.10.2017 a tím okamžikem se tunel stal 

nejdelším a nejhlubším podmořským silničním tunelem na světě s jeho 14,3 km 

délky a 292 metry hloubky předběhl Tokio Bay, Japonsko (9583 m.)  

a ShanghaiYangtze River Tunnel (8950 m.). Projekt byl schválen norským 

parlamentem dne 12. června 2012 a stavba byla zahájena na jaře 2013. Náklady  

na Ryfast se odhadují na 15,22 bilionu korun českých. Tunelový systém má být 

otevřen na konci roku 2019. Hlavním dodavatelem společnosti Solbakk je Marti IAV 

Solbakk DA a hlavním dodavatelem společnosti Hundvåg je společnost AF Gruppen 

Norge AS. [28] 

 

Tunelový systém Ryfast se skládá ze dvou podmořských tunelů: 

 HundvågTunnel, 5,500 metrů, běží od města Stavanger na ostrov Hundvåg 

 RyfylkeTunnel, 14.300 metrů, běží od ostrova Hundvåg od obce Solbakk 

na druhé straně fjordu.  
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Obr. 30: Mapa projektu RYFAST [zdroj: [18]] 

 

 Jedním z hlavních cílů projektu je poskytnout jednodušší a lepší spojení mezi  

oblastí Ryfylke a oblastí Nord-Jæren, než dnešní trajektové a lodní spojení. 

Tunel bylo nutné vybudovat hlavně z důvodu velkého turistického ruchu a zvýšené 

dopravy mezi městy Stavanger a Tau. V roce 2010 denně cestovalo tímto spojením  

2192 cestujících. [18] 

 

Obr. 31: Fotodokumentace dokončeného tunelu Ryfast [zdroj: [18]] 

 

 Dalším hlavním účelem projektu Ryfast je poskytnout místním obyvatelům 

a podnikatelským společnostem nové spojení s pevninou s cílem usnadnit rozvoj  

a obchodní a hospodářský ruch. Tunel má v některých místech klesání až 7%  

a to převážně ve 4 kilometrovém úseku u vesnice Solbakk. Projekt se skládá  

ze dvou tunelových tubusů, přičemž každý z nich slouží jednomu směru jízdy 
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motorových vozidel. Výstavbě tohoto projektu byla věnována náležitá pozornost 

zejména bezpečnosti. Z tohot důvodu bylo vytvořeno značné množství únikových 

cest mezi jednotlivými tunely ve vzdálenosti nepřesahující 250 metrů, tzv. prorážek. 

[18] 

 

 

Obr. 32: Fotodokumentace dokončeného tunelu Ryfast [zdroj: [18]] 

 

 Tunel je v souladu s předpisy EU o bezpečnosti tunelu. Tunel dokonce 

podléhá vyšším standardům, než je požadováno. Bezpečnostní třída tunelu  

s označením E je vybrána obzvláště v důsledku délky tunelu. Pro zabezpečení 

horniny proti případným kolapsům a nadměrným průsakům vody bylo použito 

vysokotlakých injektáží pomocí cementové kaše. Pro vražení tunelu bylo nutné 

odvozit šest milionů metrů krychlových horniny. Z tohoto množství vyvezené sutě 

vzniklo navezením do moře 330 akrů, tento prostor bude využit pro vytvoření nové 

průmyslové oblasti.  Tunel je projektován na průjez 8000 aut denně. Na výstavbu 

tunelu bylo použito více než 10 000 tun betonových prvků, 157000 m3 litých betonů 

a 1400 kilometrů elektrických rozvodů, bylo vybudováno 10000 m2 protihlukových 

zábran. [18] 
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7.1 Průběh hydroizolací na projektu RYFAST 

7.1.1 Instalace kotev 

 Do primárního ostění byly instalovány kotvy v rastru 1,2 × 1,2 metru  

po obvodě tunelu, určeného pro instalaci drenážního hydroizolačního systému. 

Každá kotva je nalepena pomocí lepidla na bázi cementu minimálně 50 cm hluboko 

do skalního masivu. Závit na kotvě je minimálně 20 cm, regulovatelný maticí M24. 

Každá kotva má předem danou délku, dle aktuálního výrubu tunelu, délka kotev 

určuje výsledný profil sekundárního ostění. Zadní podpůrná podložka má gumové 

těsnění zabraňující pronikání vody přímo po kotvě a vytváří ochrannou bariéru pro 

instalaci hydroizolace. V případě, že je výrub větší a kotva musí mít délku více  

jak 1 metr, je nutné kotvy vyztužovat ocelovými L profily, připevněnými ke kotvě 

samotné, případně i propojení s kotvami ostatními. [16] 

 

Obr. 33: Fotodokumentace kotev pro uchycení hydroizolace [zdroj: autor] 

7.1.2 Instalace hydroizolace 

 Po instalaci kotev následuje instalace hydroizolace. Běžnou praxí  

je používání plošinových nákladních automobilů, případně posuvného lešení.  

Pro instalaci membrány na projektu Ryfast byly použity hydroizolační vozy, vyrobené 

přímo pro daný profil tunelu, které umožnily zrychlení pracovního procesu. Vůz je 

opatřený posuvným košem s teleskopickými rameny, který umožňuje přesnou 

instalaci membrány v požadované vzdálenosti, sklonu a napnutí. Urychlují proces 

svařování jednotlivých kusů a zjednodušují celý izolační proces.  
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Obr. 34: Fotodokumentace hydroizolačního vozu HGW  [zdroj: autor] 

 

 Pro hydroizolaci byla vybrána membrána LLDPE s označením OLDROYD 

Multisafe 1200 R, šířka pásů se pohybovala od 3,9 – 4,1 metru s délkou  

od 18,5 do 21,5metru. Rozdílná délka byla využívána na izolaci v normální profilu, 

případně v rozšíření tunelu určeného jako odstavné místo. Zde měl tunel větší profil 

a díky využití delší membrány nemuselo docházet k dodatečnému napojování. 

Tloušťka izolace byla 1,2 mm, která je dostatečná pro materiál LLDPE pro použití  

na tomto tunelu. Po instalaci hydroizolace byl každý úsek pečlivě zkontrolován, byly 

provedeny kontrolní zkoušky a následně mohla začít instalace armatury  

pro sekundární ostění. [25] 
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7.1.3 Instalace armatury 

 Pro instalování armovacích rohoží byl taktéž vyroben speciální vůz přímo pro 

daný profil tunelu s pomocnou zvedací plošinou, která umožňovala transport 

armovacích rohoží až na strop tunelu. Z armovacího vozu se poté instalovaly 

distanční prvky a armatura. Velkou výhodou byla konstrukce obou strojů,  

která umožňovala nepřetržitou dopravu v tunelu. Pro zajištění bezpečnosti dělníků 

byly oba stroje vybaveny reflexními prvky, semafory a zvukovými výstražnými 

signály, upozorňující na pohyb stroje. Po dokončení prací na armatuře byly ještě 

instalovány průchodky pro elektroinstalaci případně další příslušenství.  

Po dokončení všech prací se na takto připravený systém nanesl stříkaný beton  

ve třech vrstvách a sekundární konečné ostění bylo dokončené.  

 

 

Obr. 35: Fotodokumentace armovacího vozu RGW [zdroj: autor] 

 

7.2 Příslušenství hydroizolace jako ucelený systém 

 Pro ucelenou představu o hydroizolačním systému nelze opomenout 

související součásti. Jak už bylo uvedeno, hydroizolace je nedílnou součástí 

sekundárního ostění, aby tento systém mohl fungovat, vlastnosti použitých 

materiálů musí být nejen vhodně vybrány, ale musí se navzájem doplňovat. 
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7.2.1 Přídržná síťovina 

Na LLDPE membráněje při výrobě ukládána síťovina, která je jen částěčně natavená. 

Použitím síťky na hydroizolaci dochází ke zvýšení adheze mezi stříkaným betonem 

a membránou.  

 

 

Obr. 36: Detail membrány se síťovinou [zdroj: autor] 

7.2.2 Distanční talíř 

 Mezi membránou a ocelovou rohoží se na kotvu instaluje distanční talíř,  

který vymezuje přesnou vzdálenost membrány a rohože pro ideální krytí armatury 

betonem. 

 

Obr. 37: Detail distančního talíře [zdroj: [28]] 
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7.2.3 Distančník s indikátorem 

 V prostoru mezi jednotlivými kotvami dochází k prověšení membrány  

od armatury. Zde může vznikat nežádoucí zvyšování spotřeby stříkaného betonu. 

V tomto případě při instalaci přivaříme pomocí ruční svářečky distančník, zajišťující 

přídržnost membrány a armatury v požadované vzdálenosti. Součástí distančníku 

je indikátor finální vrstvy stříkaného betonu, který opět zajišťuje minimální ztráty  

při nanášení poslední vrstvy torkretu.  

 

Obr. 38: Detail distančníku s indikátorem tloušťky stříkaného betonu [zdroj: [25]] 

7.2.4 Crack line 

Při hydrataci dochází ke smrštění stříkaného betonu a výskytu prasklin.  

Pro zabránění výskytu nežádoucích prasklin je maximálně po čtyřiceti metrech 

instalován PE-L profil, který umožňuje prasknutí stříkaného betonu podél celého 

profilu tunelu v požadovaném místě v jedné přímé linii. Instalace se provádí 

nalepením nehořlavé geotextilie pomocí horkého lepidla přímo na membránu 

v šířce 400 mm a do středu této geotextilie znovu pomocí horkého lepidla nalepením 

L profilu. Armovací síť v tomto detailu je přerušená a tím získáváme oslabené místo, 

napomáhající prasknutí. Z hlediska požární bezpečnosti je toto místo náchylné  

na prostup ohně až k membráně. Z tohoto důvodu je použita nehořlavá geotextilie, 

na L profilu jsou nalepené pásky, které při zvyšující se teplotě zvětší svůj objem  

až 30 krát a zabrání prostupu ohně až k membráně a prasklina, která se na místě 

cracklinu objeví, se následně uzavře nehořlavým tmelem. 
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Obr. 39: Fotodokumentaci dilatačního systému [zdroj: autor] 

7.2.5 Segmentace 

 Tento systém tunelů, kde je vzduchová mezera mezi primárním  

a sekundárním ostěním, může umožnit nekontrolované šíření požáru  

za sekundárním ostěním, kde může doutnat nebo hořet membrána či PE pěna. 

Z toho důvodu je tunel rozdělen na segmenty, kde se po maximálně 250 metrech  

instalace sekundární ostění napojí na primární stěnu tunelu, zastříká se betonem  

a tento detail se nazývá Firewall. Na tuto vrstvu se napojí další instalace, viz níže 

uvedené schéma. Tímto způsoben máme oddělené segmenty, které zabraňují šíření 

požáru do dalších částí tunelu.  

 

Obr. 40: Detail řezu segmentace s popisem materiálů [zdroj:[18]] 
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7.2.6 Chráničky pro elektroinstalaci 

 Projekt Ryfast patří mezi novou generaci norských tunelů, kde je dbán důraz  

na design. Důležitým parametrem je instalace chrániček na elektrické vedení,  

které jsou před nanesením finálního povrchu instalováno podle projektové 

dokumentace na předem určená místa. Díky tomu v tunelu nejsou vidět žádná 

elektrická vedení a díky dostatečnému průměru chrániček je zde i možnost 

snadného nahrazení porušeného vedení.  

 

Obr. 41: Fotodokumentace instalace elektroinstalačních chrániček [zdroj:autor] 

 

7.2.7 Stříkaný beton 

 Z hlediska požární bezpečnosti je jedním z klíčových prvků sekundární ostění 

tunelu, tvořené stříkaným betonem s příměsí polypropylenových vláken.  

PP vlákna při působení ohně vyhoří a vznikají kanálky, které umožňují odpařování 

vody ze struktury betonu a z toho důvodu zabraňují expanzivnímu odprýskávání 

betonu. Základem požadavků Norského investora zastoupeným Statensvegvesen  

byl provedený test firmou SINTEF Brannlab v roce 2003. Test byl založen na testech 

požární odolnosti ISO 834 / EN 1363-2 Fire Resistance Tests. 
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Tab. 3- Zkouška požární odolnosti s různým množstvím PP vláken v receptuře 

[SINTEF Brannlab] 

Test 

Dávka PP 

vláken 

[kg na m3] 

Trvání testu 

[min] 

Průměrná teplota 

na neexponované straně 

Po 45 minutách Konec testu 

A 3 60 93 125 

B 0 18 - vznik exp. odprýskávání betonu - 44 

C 3 46 144 146 

D 1 45 94 96 

E 2 46 108 108 

F 1 60 122 144 

G 3 46 82 85 

H 0 36 - vznik exp. odprýskávání betonu - 88 

I 2 60 136 165 

 

 Bylo testováno 9 destiček s dávkovacím množstvím  0-1-2-3 kg na m3 

PP vlákna. Nevláknové desky podlehly téměř okamžitě porušení v důsledku 

expanzivního odprýskávání betonu, zatímco ostatním se doba porušení výrazně 

prodloužila, dokonce i ty s 1 kg na m3.Norská správa veřejných komunikací  

se rozhodla tedy pro recepturu s 2 kg na m3, aby bylo zajištěno, že v betonu 

i při nesprávné homogenizaci bude vždy nejméně 1 kg na m3.  

 

 

Obr. 42: Fotodokumentace povrchu stříkaného betonu se staničením TM 1435,8  

projekt RYFAST [zdroj:autor] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

1 CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Cílem praktické části diplomové práce je ověření mechanicko fyzikálních vlastností 

na vybraných vzorcích membrány LLDPE používané na projektu Ryfast v Norksém 

království, popis a vyhodnocení zkoušek prováděných na stavbě a v laboratoři. Dále 

zhodnocení těchto zkoušek a posouzení vlivu teploty a rychlosti svařování  

na pevnosti svarů. Ověření tahových vlastností hydroizolačních materiálů odtrhovou 

zkouškou na vybraných vzorcích membrány LLDPE. Zhodnocení poznatků  

při zkoušení hydroizolačních systémů. 

2 VYBRANÉ POJMY Z OBLASTI ZKOUŠENÍ 

HYDROIZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ 

2.1 Vzorek 

Vzorek reprezentuje materiál,  ze kterého budeme odebírat menší část  

pro účely zkoušek. V případě zkoušení hydroizolačních folií je standardním 

postupem odebrání části membrány z role, na které je materiál nejčastějí 

přepravován. V případě že je zapotřebí zkoušet již provedený izolační systém, 

můžeme za vzorek považovat celé nebo část hydroizolačního díla.  

2.2 Zkušební vzorek 

Zkušebním vzorkem se rozumí vybraná část hydroizolace, určená pro účely 

zkoušení. Jedná se tedy o část vzorku, ze které můžeme vytvořit zkušební těleso.  

Je nezbytné při odebírání zkušebního vzorku dbát na správný technologický posup, 

v případě odebrání zkušebního vzorku z již provedené hydroizolace je nutné 

chybějící části izolace nahradit hydroizolací novou. Dbáme na to, aby námi odebraný 

zkušební vzorek měl dostatečnou velikost, abychom z něho mohli vytvořit 

dostatečné množství potřebné pro provedení průkazných zkoušek.  
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2.3 Zkušební těleso 

Za zkušební těleso považujeme  těleso pevných rozměrů, vyřezané  

ze zkušebního vzorku. Je nezbytné důkladné prověření zkušebního vzorku  

před vytvářením zkušebních těles, abychom zamezili neplatným zkoušením. 

Zejména dbáme na to, aby zkušební tělesa neobsahovala mechanická poškození, 

zjevné vady případně  aby byla dodržena rozměrová tolerance. 

3 POPIS ZKOUŠENÉ HYDROIZOLACE 

Hydroizolace pro provedení zkoušek Oldroyd Multisafe 1200 R byla 

používána při hydroizolačních pracech na projektu Ryfast a pro ověření jejích 

vlastností jsem vybral dvě používaná provedení. Jeden druh této izolace byl opatřen 

síťovinou pro zvětšení adheze ke stříkanému betonu, druhý druh hladký bez 

síťoviny, byl využíván pro hydroizolace prorážek sloužících jako úniková cesta 

z jedné tunelové roury do druhé.  

Tato izolace je speciálně určena pro hydroizolaci tunelů v kombinaci  

se stříkaným betonem, je vyrobena z pružného a silného LLDPE polyethylenu,  

má tloušťku 1,2 mm. Na obou stranách role fólie je 150 mm široký svarový pás  

s indikačními liniemi zajišťující správné překrytí membrány při svařování. Membrána 

je vyrobena ze tří vrstev. Přední bílá vrstva se síťovinou, černá vrstva umístěná  

ve středu,která má signální funkci detekující defekty. Zadní šedá vrstva má hlavní 

vyztužovací funkci. Izolace se dodává v šířkách role 4,2 m a délkách do 90 m.  

 

Obr. 43: Detail membrány 

OLDROYD Multisafe 1200 R 

[zdroj: [25]] 
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4 POPIS ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ 

 V následujícím přehledu jsou uvedené zkušební vzorky. Všechny vzorky byly 

provedené tak, aby vytvořili představu o náročnosti svařování, o množství druhů 

svarů a důležitosti správného nastavení přístrojů a kvalitního provádění svarů. 

4.1 Zkušební vzorky svařené dvoustopým svarem 

Vzorky označené čísly 1-5 byly určené pro  porovnání rychlosti svařování na 

pevnosti a nepropustnosti.  

Tab. 4- Soupis zkušebních vzorků s parametry svařování  

Ozn. Popis 
Svařovací 

zařízení 

Teplota 

svařování 

Rychlost 

svařování 
Přítlak Provedení 

1 
Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v hlavním tunelu  
TWINNY S 560°C 1,9 m/min 6,5 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

2 
Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v hlavním tunelu 
TWINNY S 560°C 1,6 m/min 6,5 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

3 
Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v hlavním tunelu 
TWINNY S 560°C 1,8 m/min 6,5 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

4 
Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v prorážce 
TWINNY S 560°C 1,6 m/min 6,5 

Membrána bez 

síťoviny 

5 
Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v prorážce 
TWINNY S 560°C 1,9 m/min 6,5 

Membrána bez 

síťoviny 

 

 

Obr. 44: Fotografie dvojitého svaru LLDPE 

membrány opatřené síťovinou, přední 

strana [zdroj:autor] 

 

Obr. 45: Fotografie dvojitého svaru LLDPE 

membrány opatřené síťovinou, zadní 

strana [zdroj:autor] 
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Obr. 46: Fotografie dvojitého svaru LLDPE 

membrány bez síťoviny, přední strana 

[zdroj:autor] 

 

Obr. 47: Fotografie dvojitého svaru LLDPE 

membrány bez síťoviny, zadní strana 

[zdroj:autor] 

4.2  Zkušební vzorky s výraznými defekty 

 Zkušební vzorky označené čísly 6 a 7 byly vytvořené pouze pro vizuální 

zhodnocení a ukázku toho, jak můžou vypadat defekty způsobené nesprávně 

zvolenou rychlostí a teplotou svařování. Další zkoušky na těchto svarech nelze 

provádět.  

Tab. 5- Soupis zkušebních vzorků s parametry svařování  

Ozn. Popis 
Svařovací 

zařízení 

Teplota 

svařování 

Rychlost 

svařování 
Přítlak Provedení 

6 

Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v prorážce. 

Tento zkušební vzorek byl 

svařený nízkou teplotou a 

vysokou rychlostí, aby bylo 

simulováno nepropojení 

membrány a možnost tvorby 

průsaků 

TWINNY S 270°C 1,9 m/min 6,5 
Membrána bez 

síťoviny 

7 

Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v hlavním 

tunelu. Tento zkušební 

vzorek byl svařený vysokou 

teplotou a pomalou rychlostí, 

aby bylo simulováno 

poškození membrány 

nesprávným nastavením 

přístroje  

TWINNY S 600°C 1,0 m/min 6,5 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 
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Obr. 48: Fotografie dvojitého svaru LLDPE 

membrány, velice nízká teplota a vysoká 

rychlost svařování [zdroj:autor] 

 

Obr. 49: Fotografie dvojitého svaru LLDPE 

membrány, vysoká teplota a nízká rychlost 

svařování [zdroj:autor] 

 

 Na obrázku 44 u vzorku s označením 6 můžeme vidět, že nedošlo  

k žádnému propojení mezi oběma kusy membrány, naopak na obr. 44 u vzorku  

s označením 7 je zřejmé, že membrána je protavená a potrhaná. Ani jeden z těchto 

vzorků tedy nemůže plnit izolační funkci a není vhodný pro další zkoušení.  

 

4.3 Další zkušební vzorky 

 Následující zkušební vzorky jsou uceleným přehledem kombinací svařovacích 

technik a ryzných typů svarů. Některé vzorky byly svařeny dle technologického 

postupu, některé bez očištění a odmaštění, aby bylo možno demonstrovat  

i ovlivnění kvality svaru nedodržením správných postupů. 
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Tab. 6- Soupis zkušebních vzorků s parametry svařování  

Ozn. Popis 
Svařovací 

zařízení 

Teplota 

svařování 

Rychlost 

svařování 
Přítlak Provedení 

8 

Zkušební vzorek simulující 

porušenou hydroizolaci v 

hlavním tunelu opatřený 

záplatou zavařenou ručním 

svařovacím přístrojem 

Leister. 

TWINNY S 

LEISTER 
560°C 1,9 m/min 6,5 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

9 

Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v prorážce 

zavařený pouze ručním 

svarem, povrch byl 

obroušený, byly odstraněné 

nečistoty  

LEISTER 600°C - - 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

10 

Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v prorážce 

zavařený pouze ručním 

svarem, povrch nebyl 

obroušený, ani nebyly 

odstraněné nečistoty 

LEISTER 600°C - - 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

11 

Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v hlavním tunelu 

zavařenou ručním 

svařovacím přístrojem 

Leister, svar byl následně 

zavařen i extruderem 

LEISTER 

EXTRUDER 

600°C 

220°C 
- - 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

12 

Zkušební vzorek simulující 

porušenou hydroizolaci v 

hlavním tunelu, záplata byla  

zavařena ručním svařovacím 

přístrojem Leister, svar byl 

následně zavařen i 

extruderem 

LEISTER 

EXTRUDER 

600°C 

220°C 
- - 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

13 

Zkušební vzorek simulující 

hydroizolaci v hlavním 

tunelu, svar byl zavařen 

pouze extruderem 

EXTRUDER 220°C - - 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

14 

Zkušební vzorek simulující 

tzv. kvernatový svar, tzn. 

dvoustopý svar ve tvaru T 

provedený automatickým 

přístrojem Tento druh svarů 

se používá při prodlužování 

hydroizolace  

TWINNY S 560°C 1,6 m/min 6,5 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 

15 

Zkušební vzorek simulující 

tzv. klínový svar. Tento druh 

svarů se používá při 

svyřování náročnějších, 

nerovných, zaoblených 

povrchů pro tvarování 

izolace do požadovaného 

tvaru. 

LEISTER 600°C - - 

Membrána 

opatřená 

síťovinou 
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Obr. 50: Fotografie vzorku s ozn. 8 

svařeného dvojitým svarem , defekt 

utěsněn záplatou bez extruzního svaru 

[zdroj:autor] 

 

Obr. 51: Fotografie vzorku s ozn. 12, defekt 

utěsněný záplatou svařenou ručním 

svařovacím zařízením a následným 

sekundárním zavařením extruzním svarem 

[zdroj:autor] 

 

Obr. 52: Fotografie vzorku s ozn. 14, 

vyobrazení kvernaového svaru ve tvaru T. 

Dvojitý svar je zvýrazněn červenými 

linkami [zdroj:autor] 

 

Obr. 53: Fotografie vzorku s ozn. 15, detail 

klínového svaru, bez sekundárního 

extruzního svařování, klín je vyznačen 

červenou linkou [zdroj:autor] 

 

Na výše uvedených fotografiích můžeme vidět další možnosti svařování  

a to při opravách defektů, při napojování membrány případně na obrázku 49 klínový 

svar. Nutno podotknout, že všechny ruční svary je nezbytné sekundárně zavařit 

extruzním svarem. Některé zkušební vzorky extruzním svarem zavařeny nebyly  

a to z důvodu, aby mohly být podrobeny vakuové zkoušce pro ověření těsnosti 

ručních svarů. 
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5 METODIKA A VÝSLEDKY ZKOUŠEK HYDROIZOLAČNÍHO 

SYSTÉMU 

 Zkoušení hydroizolačního systému má dvě hlavní části. Zkoušení se dělí  

dle místa provádění a to na stavbě nebo v laboratoři. Nejčastějšími zkouškami  

při provádění hydroizolací jsou zkoušku ,,in situ", na místě stavby. Kontroluje se tak 

kvalita provedení svarů, porušení membrány a celá těsnost hydroizolačního 

systému. Na připravených vzorcích provedeme obě skupiny zkoušek.  

5.1 Zkoušky prováděné na stavbě 

Podstatou zkoušek prováděných na stavbě je zejména ověření těsnosti 

hydroizolačního systému. Zkoušky na stavbě můžeme dále dělit podle postupu 

práce na zkoušky ověřující správné nastavení přístrojů a zkoušky prokazující 

vodotěsnost hydroizolačního systému, případně jiné. Před začátkem 

hydroizolačních prací musíme správně nastavit svařovací přístroje, zejména pak 

automatický dvoustopý svařovací přístroj. Nezbytné je nastavení teploty svařování 

s ohledem na okolní teplotu, ve které budeme hydroizolaci provádět. Zkoušení 

kvality provedení svarů je nutné i při každé nové dodávce hydroizolačního materiálu, 

protože se běžně stává, že se v průběhu stavby může mírně změnit receptura 

dodávané membrány. Garantované vlastnosti zůstávají nezměněné,  

ale například různé množství recyklátu v receptuře dodávané membrány může 

výrazně ovlivinit kvalitu svaru. Pokud byly všechny předběžné zkoušky provedené, 

může se přikročit k testování dokončeného hydroizolačního systému nebo jeho 

části. Nejčastěji se provádí zkouška těsnosti odtrhovou jehlou, stanovení těsnosti 

pomocí vakuového zvonu, tlaková zkouška dvoustopého svaru apod. 
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5.1.1 Zkouška stanovení těsnosti odtrhovou jehlou 

 Izolace svařované ručně není možné zkoušet pomocí stejných metod jako  

u automatického dvoustopého svaru, proto je nutné použití jiných zkušebních 

metod. Jednu z nich najdeme ve směrnici DVS 2212-3, která se zabývá i ověřením 

těsnosti ručních svarů pomocí odtrhové jehly. Zkouška spočívá v působení hrotu 

odtrhové jehly na svar dvou izolačních materiálů, za snahy tento spoj v oslabených 

místech porušit a jehlou vniknout do rozhraní dvou materiálů. Nejedná se o příliš 

přesnou zkoušku, ale pro základní ověření kvality svaru nám stačí, když jehla 

neprojde ručním svarem. Po této zkoušce je nezbytné všechny ruční svary ještě 

sekundárně pojistit extruzním svarem. [23] 

 

 

Obr. 54: Fotografie nástroje pro ověření 

těsnosti tzv. odtrhová jehla 

 [zdroj:autor] 

 

Tab. 7- Vyhodnocení stanovení těsnosti pomocí odtrhové jehly 

Zkušební 

vzorek 
8 9 10 15 

Popis svaru 

Zkušební vzorek se 

záplatou zavařenou 

ručním svařovacím 

přístrojem Leister. 

Zkušební vzorek 

zavařený pouze 

ručním svarem, 

povrch byl 

obroušený, byly 

odstraněné 

nečistoty  

Zkušební vzorek 

zavařený pouze 

ručním svarem, 

povrch nebyl 

obroušený, ani 

nebyly odstraněné 

nečistoty 

Zkušební vzorek tzv. 

klínový svar se záplatou 

zavařenou ručním 

svařovacím přístrojem 

Leister 

Teplota 

svařování 
560°C 600°C 600°C 600°C 

Vyhodnocení Nevyhověl Vyhověl Nevyhověl Nevyhověl 
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Obr. 55: Fotodokumentace průběhu zkoušky stanovení těsnosti u nevyhovujícího zkušebního 

vzorku [zdroj:autor] 

Jak je z výsledků zkoušky stanovení těsnosti pomocí odtrhové jehly patrné, 

vyhověl pouze jeden zkušební vzorek a to vzorek s označením 9, který byl zavařen 

až po důkladném odstranění nečistot a odmaštěním svařovaného povrchu. Další tři 

svary zkoušených vzorků bylo snadné porušit Jehla pronikla do svaru.  

Je ale důležité prověřit tento svar ještě zkouškou těsnosti vakuového zvonu, protože 

toto porušení a netěsnost ručního svaru mohlo být pouze povrchové a vodotěsnost 

i tak může být dodržena. 

5.1.2 Zkouška stanovení těsnosti ručního svaru pomocí 

vakuového zvonu. 

Po úspěšně provedné zkoušce těsnosti odtrhovou jehlou je možné provést  

i zkoušku vakuovou. Tento postup je běžný u PVC izolací, kde nedochází  

k extruznímu sekundárnímu zavařování záplat. U hydroizolačních systému LLDPE 

není povoleno ponechat záplaty svařené pouze ručním svařovacím přístrojem.  

Z tohoto důvodu je bezpodmínečné následné zavaření spoje extruzním svarem. Pak 

je teprve vhodné provést vakuovou zkoušku. Ta se také provádí na základě směrnice 

DVS 2212-3. Principem zkoušky je nanesení mýdlové vody na zkoušenou oblast, 

následné přiložení vakuového zvonu a vytvoření vakua v dané lokalitě. Netěsnosti 

se projeví tvorbou bublinek na místě pronikajícího vzduchu. Je třeba dodat, že 

vakuová zkouška může odhalit netěsnosti u zkušebních vzorků, které prošly 
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zkouškou těsnosti odtrhovou jehlou. Avšak může i potvrdit vodotěsnost těch vzorků, 

které zkouškou těsnosti odtrhovou jehlou nevyhověly. A to z důvodu následného 

nanesení extruzního svaru nebo tím, že odtrhová jehla odhalila jen povrchovou 

netěsnost svaru. Pro potřeby prověření systému byly provedeny zkoušky jak na 

záplatách zavařených, tak i na extrudovaných. [23] 

 

Obr. 56: Fotografie vzorku s ozn. 8 připraveného na tlakovou zkoušku ručního svaru záplaty 

pomocí vakuového zvonu [zdroj:autor] 

 

Tab. 8- Vyhodnocení stanovení těsnosti pomocí vakuového zvonu 

Zkušební 

vzorek 
8 9 10 

Popis svaru 

Zkušební vzorek se záplatou 

zavařenou ručním 

svařovacím přístrojem 

Leister. 

Zkušební vzorek zavařený 

pouze ručním svarem, 

povrch byl obroušený, byly 

odstraněné nečistoty  

Zkušební vzorek zavařený 

pouze ručním svarem, povrch 

nebyl obroušený, ani nebyly 

odstraněné nečistoty 

Teplota 

svařování 
560°C 600°C 600°C 

Vyhodnocení Nevyhověl Vyhověl Nevyhověl 

Zkušební 

vzorek 
11 12 15 

Popis svaru 

Zkušební vzorek membrány 

bez síťoviny zavařený ručním 

svařovacím přístrojem 

Leister a doplněný 

extruzním svarem 

Zkušební vzorek membrány 

se síťovinou zavařený 

ručním svařovacím 

přístrojem Leister a 

doplněný extruzním 

svarem. 

Zkušební vzorek tzv. klínový 

svar se záplatou zavařenou 

ručním svařovacím přístrojem 

Leister 

Teplota 

svařování 
560°C 600°C 600°C 

Vyhodnocení Vyhověl Nevyhověl Nevyhověl 
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 Z šesti zkušebních vzorků vyhověly pouze dva a to zkušební vzorek 9 a 11. 

Zde je zřejmé, že pro zavaření kvalitní záplaty je nezbytné dodržování přesného 

pracovního postupu. Nelze svařovat za teplot nižších než 5°C, svařované místo musí 

být důkladně očištěno od mastnot a nečistot, Je také nezbytné místo svaru obrousit 

a případně odstranit vyztužovací síťku. Důležité je i nastavení teploty ručního 

svařovacího přístroje a extruderu, použití správného příslušenství, svařovacích  

a extrudovacích přístrojů a podrobit zavařovenou záplatu důkladným zkouškám.  

Na níže uvedené fotodokumentaci můžete vidět průběh vakuové zkoušky i indikaci 

netěsností. Pro větší názornost byly bubliny zvýrazněny modrým kruhem a šipkou.  

 

Obr. 57: Fotodokumentacetlakové 

zkoušku ručního svaru záplaty pomocí 

vakuového zvonu, bubina znázorňuje 

místo defektu [zdroj:autor] 

 

 

Obr. 58: Fotodokumentace tlakové 

zkoušku ručního svaru záplaty pomocí 

vakuového zvonu, bubina znázorňuje 

místo defektu [zdroj:autor] 

 

 

Obr. 59: Fotodokumentace tlakové 

zkoušku ručního svaru záplaty pomocí 

vakuového zvonu, bubina znázorňuje 

místo defektu [zdroj:autor] 
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Obr. 60: Fotodokumentace tlakové 

zkoušku ručního svaru záplaty pomocí 

vakuového zvonu, na tomto místě nebyly 

detekovány žádné defekty [zdroj:autor] 

5.1.3 Tlaková zkouška dvoustopého svaru 

 Tato zkouška je nejčastěji používanou při hydroizolačních procesech, každý 

automatický svar je testován a zápis o provedené zkoušce je zanesen  

do stavebního protokolu. Principem tlakové zkoušky dvoustopého svaru je využití 

kanálku, vytvořeného automatickým svařovacím přístrojem mezi dvěma svary. 

Tento kanálek je však nutné uzavřít z obou otevřených stran. To může být 

provedeno dvěma způsoby. Uzavřením kanálku pomocí, speciálně pro tento účel 

vyrobených kleští. Nebo zatavením kanálku horskovzdušným svařovacím 

přístrojem Leister. Do takto uzavřeného prostoru vsuneme vpichem manometr, 

skrz který tlačíme, pomocí kompresoru, množství vzduchu tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného tlaku. U LLDPE membrány to je 5 barů. Dle směrnice DVS 2212-3  

je test považován za úspěšný tehdy, kdy tlak po 10 minut neklesne více jak o 10 %  

z původního tlaku. Pokud je tato hodnota nižší, znamená to, že je hydroizolační 

systém může obsahovat defekt a je nutné svar dodatečně opravit. [23] 

 

Obr. 61: Fotodokumentace tlakové zkoušky dvoustopého svaru [zdroj:autor] 
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 Na obr. 56 můžete vidět fotodokumentaci probíhající tlakové zkoušky 

dvoustopého svaru, kde je manometr ukazující hodnotu 4,9 baru a kanálek mezi 

jednotlivými svary je naplněný vzduchem. Uzavření kanálku bylo provedeno pomocí 

kleští. 

Tab. 9- Vyhodnocení tlakové zkoušky automatického svaru 

Označní 

zkušebního  

tělesa 

Délka 

svaru 

Tlak na 

počátku 

testu 

Čas na 

počátku 

testu 

Tlak na 

konci 

testu 

Čas na 

konci 

testu 

Hodnocení 

průněhu 

zkoušky 

Poznámka 

  [cm] [bar]   [bar]       

1 40 5,2 11:07 5,0 11:17 Vyhověl   

2 49 - 13:18 0 - Nevyhověl   

3 37 5,1 13:20 4,7 13:30 Vyhověl   

4 42 5,0 13:43 4,7 13:53 Vyhověl   

5 43 5,1 13:57 0,5 14:07 Nevyhověl   

 

 Z pěti zkušebních vzorků vyhověly zkoušce pouze zkušební vzorek 3 a 4.  

Zde je zřejmé, že idální rychlostí svařování pro daný typ membrány  

s automatickým svařovacím přístrojem je rozmezí rychlosti od 1,6 do 1,8 metru  

za minutu. I když do tohto rozmezí spadá i vzorek číslo 2, tak u tohto vzorku byl svar 

proveden v místě síťky. Ta nebyla odstraněna, případně nebyly odstraněné nečistoty 

a zde mohl být zapříčiněn únik vzduchu.   
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5.2 Zkoušky prováděné v laboratoři 

Tyto zkoušky jsou méně běžné pro stavební praxi, i když ke svařovacím 

přístrojům je možné zakoupit zkušební zařízení. Příkladem takového zkušebního 

zařízení je EXAMO 600F USB což je mobilní verze navržená pro práci přímo  

na staveništích. Na digitálním displeji se zobrazuje tažnost, maximální síla odporu  

a tržná síla materiálu apod. Tento zkušební systém není však na stavbách příliš 

požadovaný. 

 

Obr. 62: Fotografie zkušebního zařízení  EXAMO 600F USB [zdroj:[26]] 

 

Pro zkoušení zkušebních vzorků membrány jsem však využil zkušební lis 

Testometric M350 20CT se záznamem průběhu zkoušky. 

 

Obr. 63: Fotografie zkušebního zařízení  

Testometric M350  20CT [zdroj: [30]] 
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5.2.1 Stanovení rozměrů 

Pro laboratorní zkoušení je stanovení rozměrů důležitým parametrem  

pro správné provedení a vyhodnocení následujících zkoušek. Po provedení tlakové 

zkoušky se ze zkušebního vzorku vyřežou zkušební tělesa a to 5 těles z každého 

zkušebního vzorku. Jedno zkušební těleso z každého kraje zkušebního vzorku a tři 

tělesa ze středu. Pomocí posuvného měřidla, dle níže uvedeného obrázku, 

stanovíme jednotlivé rozměry podle směrnice DVS 2212-3 a zaznamenáme je  

do tabulky. [23] 

 

 
Obr. 64: Schéma pro stanovení rozměrů zkušebních těles [zdroj: [23]] 

 

Stanovení rozměrů a porovnání s maximálními odchylkami můžeme 

detekovat provaření membrány vyznačující se zmenšením zkušebního kanálku,  

což je způsobené vysokou svařovací teplotou a vysokou rychlostí pojezdu svářečky, 

případně nedostatečné provaření způsobené nízkou svařovací teplotou a vysokou 

rychlostí automatického přístroje. Dále můžeme vyřadit ze zkušebního procesu 

vzorky, u kterých byl proveden nesouměrný řez, případně rozměry zkušebních těles 

neodpovídající povoleným odchylkám.  
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Tab. 10- Výsledky tabulky stanovení rozměrů ZV1, ZV2 

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 1 

[560°C; 1,9 m/min; 6,5;  

membrána se síťovinou] 

Zkušební vzorek 2 

 [560°C; 1,6 m/min; 6,5;  

membrána se síťovinou] 

zkušební 

teleso 
A C E A C E 

ü [mm] 110,81 111,77 114,88 101,89 100,79 98,4 

ü1 [mm] 14,72 14,79 15,48 11,52 10,88 10,43 

ü2 [mm] 40,91 41,65 43,68 37,88 37,62 37,34 

bN1 [mm] 21,68 21,72 21,89 19,22 19,56 13,51 

bN2 [mm] 22,78 22,43 22,29 20,06 20,13 20,14 

bp [mm] 10,72 11,18 11,54 13,21 12,6 16,98 

do [mm] 1,39 1,38 1,39 1,40 1,48 1,33 

du [mm] 1,31 1,36 1,37 1,29 1,34 1,47 

dN1 [mm] 3,12 3,68 3,76 3,6 3,81 3,99 

dN2 [mm] 3,99 4,18 4,17 3,46 3,28 3,31 

ΔdN [mm] -0,87 -0,5 -0,41 0,14 0,53 0,68 

 

Tab. 11- Výsledky tabulky stanovení rozměrů ZV3, ZV4 

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 3 

[560°C; 1,8 m/min; 6,5;  

membrána se síťovinou] 

Zkušební vzorek 4  

[560°C; 1,6 m/min; 6,5;  

membrána bez síťoviny] 

zkušební 

teleso A C E A C E 

ü [mm] 114,81 112,51 114,13 113,37 115,27 116,75 

ü1 [mm] 10,41 6,90 10,21 11,12 10,87 10,2 

ü2 [mm] 50,98 53,25 52,15 52,05 53,64 54,83 

bN1 [mm] 14,57 10,80 10,80 12,17 11,56 12,33 

bN2 [mm] 19,81 19,38 19,09 20,24 19,60 20,00 

bp [mm] 19,04 22,18 21,88 17,79 19,6 19,39 

do [mm] 1,31 1,38 1,42 1,14 1,15 1,13 

du [mm] 1,26 2,28 1,29 1,14 1,17 1,16 

dN1 [mm] 3,31 3,07 3 3,4 3,08 3,08 

dN2 [mm] 4,02 4,29 4,18 4,05 4,36 4,31 

ΔdN [mm] -0,71 -1,22 -1,18 -0,65 -1,28 -1,23 
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Tab. 12- Výsledky tabulky stanovení rozměrů ZV5 

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 5  

[560°C; 1,9 m/min; 6,5; membrána bez síťoviny] 

zkušební 

teleso A C E 

ü [mm] 117,41 116,16 117,63 

ü1 [mm] 19,00 18,24 17,57 

ü2 [mm] 50,95 47,89 51,16 

bN1 [mm] 10,98 11,39 11,14 

bN2 [mm] 16,87 17,69 16,03 

bp [mm] 19,61 20,95 21,73 

do [mm] 1,19 1,16 1,13 

du [mm] 1,14 1,14 1,16 

dN1 [mm] 2,79 2,71 2,66 

dN2 [mm] 4,02 3,9 4,19 

ΔdN [mm] -1,23 -1,19 -1,53 

 

Tab. 13- Požadavky na rozměry automatického svaru 

Rozměr Požadavek 

dN1 ΔdN maximálně 0,6 

mm dN2 

bN1 
- 0 mm; + 3 mm 

bN2 

bp + 0 mm; - 6 mm 

 

Rozměry nevyhovující požadavků jsou označené červenou barvou. 

 

Vyhodnocení stanovení rozměrů 

Na základě stanovení rozměrů v porovnání s danými požadavky nevyhovněla velká 

část vzorků. Nepřesná velikost vzorků byla způsobena tím, že vzorky byly vyřezávané 

ručně izolatérským nožem, nebyl použit přístroj na vyřezávání zkušebních vzorků. 

Další nepřesnosti byly způsobené parametry svařování, vysokou teplotou, zatavení 

zkušebního kanálku apod. Pro účely zhodnocení tohoto systému však vzorky 

s drobnými odchylkami stačí.  

 

 

 



69 

 

 

5.2.2 Makroskopické posouzení svarů zkušebních vzorků 

 Dalším krokem před provedením zkoušek odolnosti vůči odlupování  

je makroskopické posouzení svarů zkušebních těles, které se provádí dle normy  

ČSN EN 12814-5. Na zkušebních tělesech pozorujeme nerovnosti, zářezy, rýhy, 

případně defekty viditelné ve struktuře stvaru nebo na fólii, které by negativně 

ovlivnily výsledek následujících zkoušek. [7] 

 

Tab. 14- Výsledky makroskopického posouzení svarů  

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 1 

[560°C; 1,9 m/min; 6,5; membrána se síťovinou] 

zkušební těleso A B C D E 

přítomnost 

imperfekcí 
Ne Ne Ne Ne Ne 

            

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 2 

[560°C; 1,6 m/min; 6,5; membrána se síťovinou] 

zkušební těleso A B C D E 

přítomnost 

imperfekcí 
Ne Ne Ne Ne Ne 

            

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 3 

[560°C; 1,8 m/min; 6,5; membrána se síťovinou] 

zkušební těleso A B C D E 

přítomnost 

imperfekcí 
Ne Ne Ne Ne Ne 

            

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 4 

[560°C; 1,6 m/min; 6,5; membrána bez síťoviny] 

zkušební těleso A B C D E 

přítomnost 

imperfekcí 
Ne Ne Ne Ne Ne 

            

zkušební 

vzorek 

Zkušební vzorek 5 

[560°C; 1,9 m/min; 6,5; membrána bez síťoviny] 

zkušební těleso A B C D E 

přítomnost 

imperfekcí 
Ne Ne Ne Ne Ne 

 

Makrokospickým posouzením nebyly detekovány žádné závady.   
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5.2.3 Stanovení odolnosti vůči odlupování na dvoustopém 

svaru 

 Stanovení odolnosti vůči odlupování na dvoustopém automatickém svaru  

je aritmetickým průměrem hodnot sil probíhajících šířkou zkušebního tělesa. 

Odolnost vůči odlupování byla hodnocena dle ČSN EN 12814-4 při kostantní 

rychlosti zatěžování až po porušení zkušebního tělesa.V případě zkoušení LLDPE  

je zkušební rychlost zatěžování 50± 2 mm/min, zkušební tělesa musí mít minimální 

šířku 15 mm. Pro tuto zkoušku bylo využito těles uvedených v kapitole 5.2.1. a 5.2.2. 

Zkušební těleso bylo upnuto do zkušebního zařízení do čelistí za dva nesvařené 

konce a byl proveden test odolnosti vůči odlupování. Výsledkem tohoto testu  

je grafické znázornění závislosti přetvoření na síle působící na těleso. [8] 

 

Obr. 65: Zobrazení upevnění 

zkušebního tělesa ve zkušebním lise 

před započetím zkoušky.[zdroj : autor] 

 

Předpokladem úspěšného výsledku testu je porušení membrány mimo část 

svaru. V takové případě by svar byl pevnější než materiál membrány  

a nedocházelo by k nežádoucím defektům v hydroizolačním systému. Při porušení 

materiálu membrány mimo svar by mělo docházet u LLDPE k plastickým 

přetvořením, k protažení materiálu membrány, až k následnému porušení folie. 

Pokud však dojde k porušení membrány ve svaru, hodnotíme pak zda detekujeme 

propálená místa ve svaru, značící příliž vysokou teplotu svařován, Případně může 

nastat porušení svaru v signální vrstvě membrány, což značí nedostatečné provaření 

spoje způsobené vysokou rychlostí svařování. V následujícíh tabulkách můžete vidět 

výsledky 5 zkušebních vzorků, fotodokumentaci defektů a grafické záznamy 

proběhlých zkoušek. 
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Tab. 15- Výsledky zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV1 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 1 

 [560°C; 1,9 m/min; 6,5; membrána se síťovinou] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
17,77 19,27 19,73 20,54 19,79 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
230,7 214,8 234,6 239,3 237,1 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

12,983 11,147 11,891 11,65 11,981 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

17,474 14,52 13,462 15,424 16,018 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
165,986 222,608 233,522 173,73 165,269 

Průměrné napětí při 

nejvyšší síle 

zkušebního telesa  P  

[N/mm] 

11,93 

Způsob deformace 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Výsledek zkoušky Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl 

 

 

 

Obr. 66: Fotodokumentace výsledku zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru  

ZV1 [zdroj:autor] 
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Graf 1- Výsledný graf zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV1 

 

 

Vyhodnocení zkušebního vzorku 1 

Výsledkem stanovení odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru zkušebního 

vzorku 1 je přítomnost plastických deformací detekovaných mimo svar. Svar nebyl 

ani v jednom případě porušen. Celá sada vzorků vyhověla. Průměrné napětí při 

nejvyšši síle je 11,93 N/mm. Prodloužení vzorků se pohybovalo od 17 do 23 cm. 
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Tab. 16- Výsledků zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV2 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 2 

[560°C; 1,6 m/min; 6,5; membrána se síťovinou] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
17,240 18,150 19,820 16,030 20,390 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
166,800 158,300 191,800 206,100 179,500 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

9,675 8,722 9,677 12,857 8,803 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

19,493 25,892 30,194 35,378 25,029 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
45,709 49,523 54,338 59,376 50,115 

Průměrné napětí při 

nejvyšší síle 

zkušebního telesa  P  

[N/mm] 

9,947 

Způsob deformace 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Výsledek zkoušky Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl 

 

 

 

Obr. 67: Fotodokumentace výsledek zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru 

ZV2 [zdroj:autor] 
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Graf 2- Výsledný graf zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV2 

 

 

Vyhodnocení zkušebního vzorku 2 

 Výsledkem stanovení odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru 

zkušebního vzorku 2 je porušení vzorků ve svaru bez přítomnosti výraznějších 

plastických deformací. Svar byl porušen odtržením kontaktní vrstvy. Provaření 

nebylo dostatečné, přestože bylo použito nižší rychlosti svařování než v případě 

vzorků jedna. To mohlo být zapřičiněno svařováním v místě přídržné síťky pro lepší 

adhezi se stříkaným betonem. Z toho plyne, že je v místech se síťovinou nutné 

zvýšení teploty svařování pro dokonalejší spojení jednotlivých plátů membrány. Celá 

sada vzorků nevyhověla. Průměrné napětí při nejvyšši síle je 9,947 N/mm. 

Prodloužení vzorků se pohybovalo od 4 do 6 cm. 
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Tab. 17- Výsledků zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV3 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 3 

[560°C; 1,8 m/min; 6,5; membrána se síťovinou] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
18,770 21,090 18,480 21,100 18,400 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
208,600 213,500 232,100 203,800 209,000 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

11,113 10,123 12,560 9,659 11,359 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

117,843 318,878 121,625 54,933 114,360 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
144,533 323,793 212,012 105,379 121,785 

Průměrné napětí při 

nejvyšší síle 

zkušebního telesa  P  

[N/mm] 

10,963 

Způsob deformace 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace, 

porušení ve 

svaru 

Výsledek zkoušky Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl 

 

 

 

Obr. 68: Fotodokumentace výsledek zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru 

ZV3 [zdroj:autor] 
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Graf 3- Výsledný graf zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV3 

 

 

Vyhodnocení zkušebního vzorku 3 

Výsledkem stanovení odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru 

zkušebního vzorku 3 je porušení vzorků ve svaru za současné přítomnosti 

plastických deformací. Svar byl porušen odtržením kontaktní vrstvy. Provaření 

nebylo dostatečné, rychlost svařování tedy byla příliž vysoká. Celá sada vzorků 

nevyhověla. Průměrné napětí při nejvyšši síle je 10,963 N/mm. Prodloužení vzorků 

se pohybovalo od 10 do 32 cm. 
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Tab. 18- Výsledků zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV4 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 4 

[560°C; 1,6 m/min; 6,5; membrána bez síťoviny] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
18,640 19,950 17,710 18,360 19,430 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
199,400 2104,507 223,400 202,200 191,200 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

10,697 105,489 12,614 11,013 9,840 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

178,367 23,636 25,454 30,335 36,396 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
394,233 83,474 169,633 68,004 224,622 

Průměrné napětí při 

nejvyšší síle 

zkušebního telesa  P  

[N/mm] 

29,931 

Způsob deformace 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

svar nebyl 

porušen 

Výsledek zkoušky Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl 

 

 

Obr. 69: Fotodokumentace výsledek zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru 

ZV4 [zdroj:autor] 



78 

 

 

 

Graf 4- Výsledný graf zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV4 

 

 

Vyhodnocení zkušebního vzorku 4 

Výsledkem stanovení odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru zkušebního 

vzorku 4 je přítomnost plastických deformací detekovaných mimo svar. Případné 

porušení nastalo v těsné blízkosti svaru, ale svar ani v jednom z případů nebyl 

porušen. Celá sada vzorků vyhověla. Průměrné napětí při nejvyšši síle  

je 29,931 N/mm. Prodloužení vzorků se pohybovalo od 17 do 36 cm. 
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Tab. 19- Výsledků zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV5 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 5 

[560°C; 1,9 m/min; 6,5; membrána bez síťoviny] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
18,200 16,580 19,730 17,360 19,840 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
213,600 211,000 198,000 186,000 208,400 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

11,736 12,726 10,035 10,714 10,504 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

28,243 177,797 25,903 498,695 115,373 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
144,434 327,731 303,535 504,895 124,051 

Průměrné napětí při 

nejvyšší síle 

zkušebního telesa  P  

[N/mm] 

11,143 

Způsob deformace 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

mimo svar, 

porušení ve 

svaru 

Výsledek zkoušky Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl Nevyhověl 

 

 

 

Obr. 70: Fotodokumentace výsledek zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru 

ZV5 [zdroj:autor] 
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Graf 5- Výsledný graf zkoušky odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru ZV5 

 

 

Vyhodnocení zkušebního vzorku 5 

Výsledkem stanovení odolnosti vůči odlupování dvoustopého svaru 

zkušebního vzorku 5 je porušení vzorků ve svaru za současné přítomnosti 

plastických deformací. Svar byl porušen odtržením kontaktní vrstvy. Provaření 

nebylo dostatečné, rychlost svařování tedy byla příliž vysoká. Celá sada vzorků 

nevyhověla. Průměrné napětí při nejvyšši síle je 11,143 N/mm. Prodloužení vzorků 

se pohybovalo od 14 do 50 cm. 
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5.2.3.1 Shrnutí výsledků zkoušky odolnosti vůči odlupování 

dvoustopého svaru 

Z výsledků jednotlivých zkoušek zkušebních vzorků 1-5 můžeme konstatovat, 

že vyhověly poze dva zkušební vzorky s označneím 1 a 4. Na níže uvedených grafech 

můžeme vidět porovnání jednotlivých zkušebních vzorků i těles  

dle dosaženého napětí při nejvyšší dosažené síle. Lze říci, že maximální  napětí není 

nejdůležitější hodnotou. To, co nám ukazuje zda svar vyhověl hydroizolačním 

požadavkům můžeme vidět na způsobu porušení zkušebních těles.  

 

Graf 6- Výsledný graf zkoušky odolnosti vůči odlupování, porovnání vzorků a zkušebních těles 

 

Graf 7- Výsledný graf zkoušky odolnosti vůči odlupování, porovnání zkušebních vzorků 
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5.2.4 Stanovení smykové pevnosti ručního svaru 

Zkouška stanovení smykové pevnosti ručního svaru spočívá ve zjištění 

maximální tahové síly dosáhnuté v průběhu zkoušky za konstatní rychlosti  

až do okamžiku přetrhnutí nebo oddělení svaru ve spoji. Zkouška se provádí 

postupem dle ČSN EN 12317-2. Zkušební lis zaznamenává průběh síly a deformaci 

zkušebního tělesa. Na rozdíl od zkoušky odolnosti vůči odlupování jsou zkušební 

tělesa 50 mm široká  V případě zkoušení LLDPE je zkušební rychlost zatěžování  

100± 2 mm/min. Zkouška byla provedena v laboratorních podmínkách. Schéma 

upevnění zkušebního tělesa do zkušeebního lisu je znázorněno na následujícím 

obrázku. [9] 

 

Obr. 71: – Zobrazení upevnění zkušebního 

tělesa ve zkušebním lise před započetím 

zkoušky stanovení smykové pevnosti  

[zdroj : autor] 

 

Předpokladem úspěšného výsledku testu ručního svaru je výsledek, kdy 

porušení membrány nastalo mimo část svaru. V takové případě by svar byl pevnější, 

než samotný materiál membrány a nedocházelo by k nežádoucím defektům 

v hydroizolačním systému. Při porušení materiálu membrány mimo svar by mělo 

docházet u LLDPE k plastickým přetvořením, k protažení materiálu membrány až 

k následnému porušení folie. Následující zkušební tělesa byla vybrána pro 

porovnání jednotlivých pevností svarů a to ze dvou zkušebních vzorků se svarem 

pouze ručním, jeden se svarem pouze extruzním a jeden s kombinací těchto dvou 

typů svarů. V následujícíh tabulkách jsou uvedeny záznamy ze zkušebního lisu, 

fotodokumentace defektů a grafické vyhodnocení zkoušky. 



83 

 

 

Tab. 20- Výsledků zkoušky stanovení smykové pevnosti ručního svaru ZV9 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 9 

[600°C; ruční svar bez extruzního zavaření; membrána se síťovinou] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
48,18 50,12 50,56 50,49 48,50 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
659,4 650,9 701,0 672,6 667,5 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

13,69 12,99 13,86 13,32 13,76 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

22,152 17,403 18,803 23,552 14,739 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
348,617 523,450 370,046 43,559 308,286 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa  

P  [N/mm] 

13,52 

Způsob deformace 

Plastická 

deformace 

folie, nedošlo 

k porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Bez plastické 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Výsledek zkoušky Vyhověl Vyhověl Vyhověl Nevyhověl Vyhověl 

 

 

Obr. 72: Fotodokumentace výsledek zkoušky stanovení smykové pevnosti ZV9 [zdroj:autor] 
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Tab. 21- Výsledky zkoušky stanovení smykové pevnosti ručního svaru ZV10 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 10 

[600°C; ruční svar bez extruzního zavaření; membrána se síťovinou] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
47,93 51,00 49,93 49,56 49,71 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
623,500 673,100 639,500 638,700 624,200 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

13,01 13,20 12,81 12,89 12,56 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

24,994 20,974 21,306 22,521 47,610 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
313,331 322,204 304,259 308,002 130,326 

Průměrné napětí při 

nejvyšší síle 

zkušebního telesa  P  

[N/mm] 

12,89 

Způsob deformace 

Plastická 

deformace 

folie, nedošlo 

k porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru, došlo 

k vysmýknutí 

zkušebního 

tělesa z 

klešti 

Výsledek zkoušky Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl 

 

 

Obr. 73: Fotodokumentace výsledek zkoušky stanovení smykové pevnosti ZV10 [zdroj:autor] 
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Tab. 22- Výsledků zkoušky stanovení smykové pevnosti ručního svaru ZV11 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 11 

[600°C; ruční svar s extruzního zavařením 220°C; membrána se síťovinou] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
51,23 49,62 50,98 49,52 49,85 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
671,500 712,100 670,100 670,400 672,300 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

13,11 14,35 13,14 13,54 13,49 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

25,574 20,400 27,525 22,615 19,487 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
306,137 321,649 309,378 368,240 313,989 

Průměrné napětí při 

nejvyšší síle 

zkušebního telesa  P  

[N/mm] 

13,53 

Způsob deformace 

Plastická 

deformace 

folie, nedošlo 

k porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Plastická 

deformace 

folie, 

nedošlo k 

porušení ve 

svaru 

Výsledek zkoušky Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl 

 

 

Obr. 74: Fotodokumentace výsledek zkoušky stanovení smykové pevnosti ZV11 [zdroj:autor] 
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Tab. 23- Výsledků zkoušky stanovení smykové pevnosti ručního svaru ZV13 

Zkušební vzorek 
Zkušební vzorek 13 

[Pouze extruzní svar 220°C; membrána se síťovinou] 

Zkušební těleso A B C D E 

Šířka zkušebního 

tělesa [mm] 
50,67 49,81 49,39 49,42 49,12 

Nejvyšší síla v tahu F 

[N] 
779,900 884,600 826,600 818,100 798,400 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa 

P  [N/mm] 

15,39 17,76 16,74 16,55 16,25 

Prodloužení při 

nejvyšší pevnosti 

[mm] 

13,850 13,256 14,044 16,315 17,839 

Prodloužení při 

přetrhu [mm] 
256,738 181,168 150,826 56,244 170,602 

Napětí při nejvyšší 

síle zkušebního telesa  

P  [N/mm] 

16,54 

Způsob deformace 

Minimální 

plastická 

deformace,  

nedošlo k 

porušení ve 

svaru, Porušení 

nastalo ve 

struktuře folie 

Minimální 

plastická 

deformace,  

nedošlo k 

porušení ve 

svaru, 

Porušení 

nastalo ve 

struktuře folie 

Minimální 

plastická 

deformace,  

nedošlo k 

porušení ve 

svaru, 

Porušení 

nastalo ve 

struktuře folie 

Minimální 

plastická 

deformace,  

nedošlo k 

porušení ve 

svaru, 

Porušení 

nastalo ve 

struktuře folie 

Minimální 

plastická 

deformace,  

nedošlo k 

porušení ve 

svaru, 

Porušení 

nastalo ve 

struktuře folie 

Výsledek zkoušky Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl 

 

 

Obr. 75: Fotodokumentace výsledek zkoušky stanovení smykové pevnosti ZV13 [zdroj:autor] 
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5.2.4.1 Shrnutí výsledků zkoušky stanovení smykové pevnosti 

ručního svaru 

Z výsledků jednotlivých zkoušek smykové pevnosti zkušebních vzorků 

můžeme konstatovat, že nevyhovělo pouze jedno zkušební těleso 9D a to z důvodu 

lokální chyby svařování. To mohlo být způsobeno přítomností nečistoty, případně 

lokální kapkou vody, nebo i lidským faktorem, což je v případě ručních svarů častější 

než u svarů automatických. 

Na níže uvedeném grafu můžeme vidět porovnání jednotlivých zkušebních 

vzorků dle dosaženého napětí při nejvyšší dosažené síle. Můžeme vidět, že pouze 

extruzní svar dosáhl největší smykové pevnosti.  

 

Graf 8- Výsledný graf zkoušky stanovení smykové pevnosti zkušebních vzorků 
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ZÁVĚR 

 Na základě zadání diplomové práce jsem sestavil přehled hydroizolačních 

systémů, popsal jsem přední systém výstavby tunelů NRTM, používaný ve střední 

Evropě a porovnal jsem ho s metodou výstavby tunelů ve Skandinávii. Provedl jsem 

rešerši hydroizolačních materiálů a způsobů jejich užití v hydroizolačních procesech 

při provádění podzemních staveb. Přestože je problematika provádění hydroizolací 

obsáhlá, je vždy důležité správné zvolení hydroizolačního systému na daný typ 

stavby. Nezbytným se stává využivání moderních technologií, jako jsou například 

hydroizolační a armovací vozy, které výrazně zvyšují efektivitu práce, zvyšují 

bezpečnost při pracovním procesu a podílí se i na zvyšování kvality pracovního 

prostředí. Využití znalostí materiálových inženýrů ve stavební praxi umožňuje hledat 

a využívat vhodné hydroizolační materiály i s ohledem k životnímu prostředí. 

 V praktické části jsem ověřil fyzikálně mechanické vlastnosti hydroizolační 

membrány LLDPE na dvou typech této fólie. Porovnal jsem jednotlivé druhy 

svařovacích technik s využitím třech základních svařovacích přístrojů  

a to automatického dvoustopého, ručního a extruzního svařovacího zařízení. 

Způsob svaření zkušební vzorků byl zvolen na základě zkušeností o jejich využívání 

v praxi. I zkušební postupy jsem rozdělil do dvou skupin a to zkoušky prováděné  

v laboratoři a na pracovišti, Protože provádění zkoušek hydroizolačního systému na 

pracovišti je nedílnou součástí výstavby tunelů. Na základě provedených zkoušek 

jsem zjistil, že jen malé odchylky od předepsaného hydroizolačního postupu, 

(nesprávně zvolená teplota, rychlost svařování, nečistoty nebo kapky vody) 

způsobují poruchy svarů hydroizolace, které umožňují nežádoucí pronikání vlhkosti 

do stavební konstrukce. 

 Další zkoušení hydroizolačních materiálů, veškerého příslušenství jako celku 

a stanovení podmínek pro svařování v tak specifických podmínkách jako výstavba 

podmořského tunelu je nezbytné pro zdokonalení celého hydroizolačního systému, 

který byl použit na projektu Ryfast v Norském království a měl by být cílem dalšího 

zkoumání.  
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TABULKA POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol, zkratka popis 

% procento 

× krát 

AG akciová společnost 

AS akciová společnost 

bar jednotka tlaku 

bn celková šířka svaru 

bN1 šířka přední části svaru 

bN2 šířka zadní části svaru 

bp šířka zkušebního kanálku 

Cl- chloridový iont 

cm centimetr 

ČSN česká státní norma 

do tloušťka vrchní fólie 

du tloušťka spodní fólie 

dN tloušťka svaru 

DVS Německý svaz pro svařování 

EN Evropská norma 

EU Evropská unie 

Exp. expanzivní 

F síla 

FAST Fakulta stavební 

HDPE polyetylén s vysokou hustotou 

HGW hydroinsulation gantry wagon – hydroizolační vůz 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci  

kg na m3 kilogramů na metr krychlový 

L profil L značí tvar profilu 

LDPE Low density polyethylene – polyetylén s nízkou hustotou 

LLDPE Linear low density polyethylene – lineární polyetylén s nízkou hustotou 

m metr 

m/min metrů za minutu (rychlost svařování) 

M24 metrický závit s průměrem 24mm 

m2 metr čtverečný 

m3 metr krychlový 

max. maximálně 

min. minimálně 

mm milimetr 

N newton 

N/mm newton na milimetr 

NMT norwegian method of tunelling – norská tunelovací metoda 

NRTM nová rakouská tunelovací metoda 

PE polyetylén 

pH Potenciál vodíku 

PP polypropylén 

PVC polyvinylchlorid 

RGW reinforcement gantry wagon – armovací vůz 

Rv označení silnice pro motorová vozidla v Norsku 

RYFAST označení projektu podmořského tunelu v Norsku 

SK Slovensko 

TM tunel metr – označení vzdálenosti v tunelu od portálu 

ü celkový přesah 

ü1 volný přední přesah 

ü2 volný zadní přesah 

ZV zkušební vzorek 

[min] minuta 

× krát 

°C stupeň Celsia 


