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UPLATNENIE POLYURETANOVÝCH ŽIVÍC 
NA SLOVENSKU V ROKU 2001 

 
USING OF THE POLYURETHANE RESINS IN THE SLOVAK REPUBLIC IN 2001. The 
most important activities realised were for second stage sealing of navigations chambers in 
Gabčíkovo (laboratory tests of polyurethane resins, sealing of experimental joint, monitoring 
of dilatation joints in the right chamber during their full dewatering). Reconstruction works in 
the bridges and water structures realised were too. 
 
1. Úvod 
 
 Účastníci ostravských seminárov už boli informovaní o prvej etape dotesňovania dila-
tačných škár plavebných komôr v Gabčíkove (Hulla, Hummel 2000) i o dotesňovaní pracov-
ných a zmrašťovacích škár podzemných garáží v Bratislave (Hulla, Slašťan, Blanár 2001). V 
obidvoch prípadoch boli úspešne použité polyuretanové živice firmy CarboTech, najmä dvoj-
zložkové látky Bevedan - Bevedol WFA. 
 Pri hodnotení účinnosti prvej etapy dotesňovania dilatačných škár plavebných komôr v 
Gabčíkove bolo konštatované, že sa dosiahli úspešné výsledky na základe pozitívnych zmien 
v režime prúdenia vody v okolí komôr. Súčasne sa však konštatovalo, že sa od prác v tejto 
etape čakalo viac.  

Bolo preto nevyhnutné pristúpiť k druhej etape dotesňovania. V prvom rade bolo pot-
rebné presvedčiť investora, že polyuretanové živice majú na dotesňovanie škár v daných 
podmienkach vhodné vlastnosti; v súvislosti s tým boli vykonané v Technickom a skúšobnom 
ústave v Bratislave rozsiahle laboratórne experimenty s pozitívnymi výsledkami.  

Nasledovalo vypracovanie podrobného technologického predpisu a overovacia sanácia 
vybratej škáry potápačmi. Koncom novembra 2001 sa však naskytla vynikajúca príležitosť, 
pri ktorej bola úplne vyčerpaná voda z pravej plavebnej komory čo umožnilo vizuálne doko-
nale preveriť stav betónových konštrukcií i dilatačných škár. Získané poznatky úplne menia 
doterajší prístup k druhej etape dotesňovania. 
 
2. Súhrn o prvej etape 
 
 Podrobnosti o konštrukcii a podloží plavebných komôr v Gabčíkove sú uvedené v prí-
spevku Hullu a Hummela (2000); preto je uvedený len priečny (obr. 1) a vodorovný (obr. 2) 
rez komôr cez plniace a prázdniace kanály. 



 
Obr. 1 Priečny rez plavebných komôr v Gabčíkove: 1 - gumové tesnenie dilatačných škár, 2 - 
podzemné tesniace steny, 3 - injektované dno, 4 - pozorovacie vrty, 5 - plniace a prázdniace 
kanály, 6 - pásové základy pod dilatačnými škárami.  
 
 V prvej etape boli pod vodou tesnené dilatačné škáry, ktoré sú na obr. 2 zvýraznené 
hrubšími čiarami. Ich lokalizácia vychádzala z analýz prúdenia vody v okolí komôr počas ich 
plnenia a vyprázdňovania, porovnávaním meraných a modelovaných veličín - najmä zmien 
hladinového režimu (Mucha - Banský 1998). 
 Po dotesnení sa zmenšili priemerné rozdiely hladín v pozorovacích objektoch pri špe-
ciálnej prevádzke ľavej komory zo 4,5 na 2,7 m, zväčšili sa však rozdiely pri špeciálnej pre-
vádzke pravej komory z 1,9 na 2,5 m. Zvýšenie hladín pri prevádzke pravej komory súviselo s 
dotesnením ľavej komory, ktorá potom mala menší drenážny vplyv, takže voda unikajúca z 
pravej komory zvyšovala hladinu v okolí obidvoch komôr. 
 Po dotesnení sa zmenšili filtračné rýchlosti v okolí komôr; pri plnej ľavej komore bola 
pred dotesnením mediánom hodnota 3×10-5 ms-1, po dotesnení 1,7×10-5 ms-1; pre plnú pravú 
komoru sa filtračné rýchlosti po dotesnení prakticky nezmenili, mediánom bola hodnota 
1,5×10-5 ms-1. 
 Tesniace práce v ľavej komore boli účinnejšie a vytvorili podmienky pre vyrovnanie 
stavu a možnosť prevádzky obidvoch komôr. 

 
Obr. 2 Vodorovný rez plavebných komôr: 1 - tesniace steny, 2 - steny s odstránenými časťa-
mi, 3 - dilatačné škáry, 4 - dilatačné škáry tesnené v prvej etape, o - pozorovacie vrty s perfo-



ráciou nad základovou škárou komôr, •  - pozorovacie vrty s perforáciou pod základovou šká-
rou komôr, D1 až D4 - deformmetrické vrty, ⊗  - vstupné otvory do kanálov, ↑  - netesné po-
lohy zistené po vyčerpaní vody z pravej komory. 
 
3. Laboratórne experimenty 
 
 V podmienkach Technického a skúšobného ústavu stavebného v Bratislave boli vyko-
nané laboratórne skúšky zamerané na overenie vlastností polyuretanových živíc. Dve betóno-
vé dlaždice s rozmermi 400 / 400 / 30 mm boli upnuté do kovového rámu vzájomne posunuté 
tak, aby medzi nimi zostala škára o šírke 40, resp. 30 mm. Takto pripravené skúšobné frag-
menty boli uložené do bazénu s vodou. Polyuretánové hmoty boli  aplikované prostredníc-
tvom obturátorov do volného priestoru 340 x 290 x 40 ( resp. 30 mm ) medzi betónové dlaž-
dice pri teplotách vody 10° resp. 15°C. Po ukončení reakcie boli nainjektované  vzorky vybra-
té z bazéna a uložené v laboratórnom prostredí.  

Skúšky únosnosti v šmyku a priľnavosti ku betónu boli vykonané v krátkom časovom 
slede v laboratóriu TSÚS. Pri skúškach bola jedna dlaždica pevne uchytená v špeciálnom oce-
ľovom ráme a na druhú dlaždicu pôsobila sila z lisu roznášaná po celej hornej hrane dlaždice. 
Pri stupňovitom zaťažovaní boli dvojicou snímačov sledované posunutia tlačenej dlaždice vo 
zvislom smere. Vzorky pri skúškach sa porušovali: 
- zlyhaním prídržnosti injektovanej hmoty a betónovej dlaždice, 
- zlyhaním prídržnosti k betónovým dlaždiciam a súčasne porušením samotnej injektova-

nej hmoty v šmyku, 
- odtrhnutím časti povrchu betónovej dlaždice za súčasného porušenia injektovanej hmoty 

v šmyku, 
- porušením betónovej dlaždice bez porušenia injektážnej hmoty. 

Zo vzoriek po skúške v šmyku boli vyvŕtané z neporušených častí skúšobné vzorky 
pre skúšky priľnavosti. Vzorky boli vyvŕtané v tvare valca s podstavou priemeru 93,5 mm. 
Taktiež boli vyvŕtané valcové vzorky hmôt pre zistenie objemovej hmotnosti. Niektoré vý-
sledky sú uvedené v tabuľke 1. 
 

Výsledky laboratórnych skúšok polyuretanových živíc 
Tabuľka 1 

Živica Teplota vody        
[oC] 

Porušenie pri ťahu 
[kPa] 

Porušenie pri šmyku 
[kPa] 

B / B WFA 10 492 598 
B / B WFA 15 387 801 
B / B WF 10 448 395 
B / B WF 15 490 862 

Crackseal M 10 470 264 
Crackseal M 15 695 314 

  
  Vykonanými skúškami sa investorovi deklarovali požadované vlastnosti projektova-
ných polyuretanových živíc na pevnosť, pružnosť a priľnavosť k betónu dilatačných škár. 
 
4. Sanácia overovacej škáry 
 
 Investor vybral dilatačnú škáru P4 v pravej komore (pozri obr. 2) na overenie techno-
logického predpisu prác a na spresnenie ďalšieho postupu utesňovania v rámci druhej etapy. 
Práce realizovali potápači skupiny Morava medzi 18. septembrom a 28. novembrom 2001.  



 Najskôr bolo potrebné vyčistiť povrch a škáru do hĺbky 200 mm, pripevniť debniace 
plechy, vyvŕtať otvory s priemermi 10 alebo 29 mm do hĺbok 1000, 1300 a 1800 mm, vo vzá-
jomných vzdialenostiach 350 mm a osadiť do nich injekčné rúrky. Injektáž bola vykonaná 
polyuretanovou živicou Bevedan - Bevedol WFA (1:1) v dilatačnej škáre pod tesniacou gu-
mou a živicou Bevedan - Bevedol WFA - Crackseal M (1:0,5:0,5) nad tesniacou gumou. Na 
injektáž bolo použité čerpadlo CT-EL 5-II so zapisovčom Obermann. Injektáž bola ukončená 
po úniku zmesi z vedľajšieho vrtu, alebo po prudšom náraste tlaku.  
5. Poznatky z vyčerpanej pravej komory 
 

Dotesňovacie práce v rámci prvej etapy, ako aj zväčšená kapacita čerpacieho systému 
umožnili koncom novembra 2001 takmer úplne vyčerpať pravú plavebnú komoru a priamo 
preskúmať stav dilatačných a pracovných škár i stav betónových konštrukcií komôr (Stoličný 
a Cábel 2001).  
 Oproti hladine vody v odpadnom kanáli bola hladina na dne plniacich a prázdniacich 
kanálov o 13 m nižšie. Na udržiavanie tohto stavu bolo potrebné z pravej komory čerpať pri-
bližne 0,7 m3/s, počas normálnej prevádzky netesnej ľavej komory. Časť tohto množstva pri-
tekala cez netesnosti okolo technologických uzáverov pri vtoku a odtoku vody z kanálov. Cez 
pracovné škáry a betónové konštrukcie voda prakticky nepresakovala.  
 Bolo možné úplne presne lokalizovať prítoky vody cez netesné polohy v dilatačných 
škárach (sú naznačené na obr. 2). Väčšina sústredených prítokov sa vyskytovala na bočných 
stenách krajných kanálov, sústredené prítoky vody cez horizontálne dilatačné škáry boli me-
nej intenzívne, čo je pre stabilitu podložia plavebnej komory veľmi dôležitý poznatok. Hyd-
rodynamické destabilizačné procesy v štrkovitých zeminách sa uplatňovali najmä na bočných 
stranách plavebných komôr. 
 Na obr. 3 je fotografia jedného z kanálov (pozri obr. 2) pri vtokovom objekte. Voda 
síce priteká zo stien, ale príčinou je určite porušené tesnenie dilatačnej škáry v dne medzi vto-
kovým objektom a prvým blokom komory pod stenami, pretože susedné kanály boli prázdne. 
Pri dotesňovaní bude potrebné preto venovať pozornosť utesneniu škáry pod a nad stenami 
kanálov. 
 Po vyčerpaní vody z kanálov pravej komory bolo možné preveriť aj stav troch dilatač-
ných škár, ktoré boli v rámci prvej etapy prác dotesňované. Ukázalo sa, že v neobvykle ťaž-
kých podmienkach práce v stiesnenom prostredí 15 m pod vodnou hladinou sa škáry nepoda-
rilo utesniť dokonale. Treba však oceniť aj čiastkové dotesnenie, ktorým sa vytvorili pod-
mienky pre úplné vyčerpanie vody z komory.  
 V druhej etape prác bude možné postupne úplne vyčerpať vodu z obidvoch komôr a 
polyuretanovými živicami dokonale utesniť dilatačné škáry s porušeným gumovým tesnením 
v suchu. Súčasne sa môže preskúmať aj stav štrkovitého podložia pod komorami a podľa pot-
reby ho ihneď doinjektovať cementovou suspenziou. Po druhej etape prác by sa počas pre-
vádzky plavebných komôr nemali meniť polohy hladín v okolitých pozorovacích vrtoch a 
malo by sa zastaviť aj sadanie povrchu územia v blízkosti komôr.  
 



 
Obr. 3  Prítok vody do jedného z kanálov medzi vtokovým objektom a prvým blokom pravej 
komory (pozri obr. 2) po vyčerpaní pravej komory (Stoličný a Cábel 2001). 
 
 
6. Sanácia inžinierskych konštrukcií 
 

Sanačné práce inžinierskych konštrukcií polyuretánovými živicami si na Slovensku 
našli miesto pomerne dosť širokého uplatnenia.. Sanácia polyuretánovými živicami na mos-
tných konštrukciách cestnej siete sa využíva od roku 1998. Po prvej aplikácií v roku 2000 sa  
uspokojivo v roku 2001 začala uplatňovať technológia aj pri sanácii železničných mostov. 
Technológia bola aplikovaná na piatich mostných objektoch trate Čadca – Zvardoň. Mostné 
objekty vykazovali poruchy obdobné poruchám cestných mostov, no najväčšími poruchami 
ktoré bolo nutné odstrániť boli poruchy zatekania nosnej konštrukcie cez škáry degradovanej 
malty resp. jej úplného rozpadu.  

Technológia injektáže tlakovej a výplňovej bola aplikovaná v celoplošnom rozsahu 
s použití živice Bevedan – Bevedol WF. Po týchto sanáciách objektov sa technológia ešte 
výraznejšie osvedčila čo sa investorovi dokázalo aj vykonanými jadrovými vývrtmi na šies-
tich miestach  nosnej konštrukcie. Na odobratých vzorkách sa preukázala schopnosť polyure-
tanovej živice penetrovať, vyplňovať voľný priestor škárovej malty a rozpukaných kameňov 
nosnej konštrukcie. 

Vlastností polyuretanov na sanačné práce sa uplatnili pri priesakoch vodných elektrár-
ní na Liptovskej Mare, Čierny Váh, Kostolná, Bešeňová, Hvozdnica a Gabčíkovo. Veľmi 
úspešne boli hodnotené akcie pre povodie Váhu na utesňovaní priesakov oporného múru pred 
elektrárňou ako aj utesnenie prívodného kanála. Ďalšími akciami boli statické zabezpečenie 
objektu Mitsubishi v Poprade a relaxačného objektu vo Vysokých Tatrách.   

    V roku 2002 je projektovo pripravených niekoľko objektov na cestách a železni-
ciach Slovenskej republiky, sanácia železničného tunela, železobetónová nádrž pre čistenie 
užitkovej vody a rozsiahla sanácia objektu elektrárne v Gabčíkove.   
 
 
 
  



8. Závery 
 
 Polyuretanové živice firmy CarboTech majú veľmi dobré vlastnosti, ktoré umožňujú 
riešiť vážne problémy stavebných konštrukcií súvisiace s ich priepustnosťou a pevnosťou. 
Rozhodujúcimi podmienkami úspešnosti sú najmä technologická disciplína, praktické  skúse-
nosti a osobná zodpovednosť pracovníkov. 
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