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1   Úvod 
 
Využití hydroizolačních schopností cementového pojiva patřilo mezi prvé 
průmyslové aplikace portlandského cementu a směsí na jeho bázi již ve 2. 
polovině 19.století. V tomto ohledu se jako jeden z rozhodujících předpokladů 
uplatňovala tzv. hydraulicita portlandského cementu, tj. schopnost tuhnutí a 
tvrdnutí ve vodném prostředí a především pak stálost vznikajících produktů 
hydratační reakce, vazných složek cementového pojiva, vůči vodě. Druhým pak 
předpokladem, vedle stálosti pojiva vůči vodnému prostředí,  byla schopnost bránit 
v transportu vodě. 

Zatímco hydraulicita pojiva a tím pádem i trvalá odolnost betonu vůči vodě 
je obecně vlastností do značné míry nezávislou na zpracování betonu i na 
teplotních a vlhkostních podmínkách hydratace pojiva, schopnost bránit v prostupu 
vodě je naopak vlastností velmi silně odvislou  od složení betonové směsi, od 
obsahu pojiva, od jeho mineralogického či fázového složení, od technologie uložení 
betonu, ošetření čerstvé betonové směsi, teploty zrání a celé řady dalších faktorů. 
Navíc se tato vlastnost mění s časem a to opět v závislosti na celé řadě faktorů 
jako jsou přítomnost či nepřítomnost vodné fáze, teplota a další fyzikálně-
chemické vlivy. 
 
 

2   Vodotěsnost betonu a její charakterizace 
 
Vodotěsnost resp. propustnost betonu pro vodu je dosti široký pojem, který vedle 
schopnosti zamezovat pronikání vody pod tlakem zahrnuje  i vzlínání a pronikání 
vody při atmosférickém tlaku, popř. další transportní procesy. Obecně lze říci, že 
transport hmoty heterogenním porézním prostředím, tedy i transport vody a 
vodných roztoků způsobený gradientem chemického potenciálu, vlivem teplotních 
a tlakových potenciálů, popřípadě vlivem vnějšího silového pole je složitý proces, 
který odvisí jak od charakteru pronikajícího média, tak od charakteru pronikaného 
prostředí a jejich vzájemných četných interakcí. 

U pórovitých heteregonních materiálů může mít mechanismus transportu 
hmoty v závislosti na velikosti pórů buď charakter molekulárního (Knudsenova) 
toku nebo toku laminárního (Poiseuillova). V podstatně menší míře lze 
předpokládat, že se budou uplatňovat i jiné procesy, kam náleží sorpce, 
rozpouštění, aktivovaná difůze a desorpce pronikající látky apod. 
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Povaha transportních jevů je i u vzájemně nereagujících a výrazně 
jednodušších  systémů než je voda a beton velmi složitá a přes existenci 
empirických či semiempirických metod sloužících k odhadu transportních 
parametrů prostředí, jedinou spolehlivou metodou k jejich určení zůstává 
experimentální stanovení. 

K experimentálnímu stanovení transportních parametrů betonu vůči vodě se 
široce používá stanovení tzv. vodotěsnosti dle ČSN P ENV 206 (ČSN 73 1321). 
Tento postup stanovení přes svoji zdánlivou jednoduchost a dostupnost není pro 
stanovení transportních parametrů betonu ideální, mimo jiné i proto, že výsledkem 
tohoto stanovení není žádný fyzikální parametr zkoumaného materiálu, expozic e 

zkoumaného materiálu je časově omezená, charakter zatížení (tlakové poměry) 
bývají řádově vzdáleny reálné expozici betonu a v neposlední řadě je nevýhodou 
tohoto experimentálního postupu, že se zkoušený vzorek v rámci vyhodnocení 
znehodnocuje a není k dispozici pro další průběh experimentu. 

Podstatně vhodnější se jeví vyjadřovat propustnost betonu pomocí exaktně 
měřitelných fyzikálních veličin, kam náleží např. koeficient propustnosti, resp. 
koeficient filtrace. Přitom se vychází ze zjednodušeného Darcyho filtračního zákona 
pro lineární horizontální tok s konstantním spádem 
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kde  Q


 je objemový průtok  ( m3s-1) 

       S      průřezová plocha vzorku kolmá ke směru toku (m2) 
       ∆h    hydraulický spád  (m) 

       L      délka vzorku, rozměr ve směru filtrace (m)  
       k1       koeficient  filtrace (ms-1) 
 
Jiný tvar tohoto zákona  vychází z koeficientu propustnosti (permeability) 
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kde  ∆P  je tlaková diference mezi vstupní a výstupní stranou vzorku (Pa)  
                dynamická viskozita kapaliny (Pa.s) 

k      koeficient propustnosti (permeability)    (m2) 
 
Z uvedených vztahů je zřejmé, že fyzikální význam koeficientu filtrace a 

koeficientu propustnosti není identický a nelze je tudíž zaměňovat. Aby  mohly 
vztahy (1) a (2) bez výhrad platit, musí být splněny následující podmínky: 

- kanálky protékaného (filtrovaného) materiálu musí být zcela vyplněny   
  protékající kapalinou a žádnou jinou 
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- teplota kapaliny je v celém objemu konstantní 
- kapalina vykazuje newtonské chování 
- porézní (protékaný) materiál a kapalina spolu nereagují 
 
Je zřejmé, že v případě betonu protékaného vodou nejsou tyto podmínky 

zdaleka splněny a to je nepochybně jedním z důvodů proč v literatuře publikované 
hodnoty koeficientu filtrace pro beton se pohybují od hodnot 1,0.10-4 do hodnot 
1.10-10. Na základě zkoušek vodotěsnosti byly pro betony s různou vodotěsností 
v našich podmínkách zjištěny následující hodnoty koeficientu filtrace, viz tab.I: 
 

stupeň vodotěsnosti koeficient filtrace k1 (m.s-1) 

beton V2   k1 = 8,51 - 3,75 . 10-7 

beton V4 k1 = 7,42 - 3,08 . 10-8 

beton V8    k1 = 1,32 - 0,81 . 10-8 

beton V12   k1 = 2,56 - 0,48 . 10-9 

 
Tab. I Vztah mezi stupněm vodotěsnosti betonu a koeficientem filtrace                              
                                                       

Hodnoty koeficientu filtrace se podle v literatuře dostupných údajů u 
starších  vzorků betonů vyjmutých z přehrad pohybují  i na úrovni   0,8 až 0,2.10-

11. Tyto řádové rozdíly mohou pochopitelně obrážet i určité rozdíly 
v experimentálním uspořádání měření koeficientu filtrace.  
 

3    Faktory ovlivňující vodotěsnost betonu 
 
O vodotěsnosti (schopnosti bránit transportu vody) betonu rozhodují následující 
základní faktory: 
 - porozita (hutnost) cementového tmelu 
 - porozita (hutnost) kameniva 
         - soudržnost mezi cementovým tmelem a kamenivem 
 - přítomnost či nepřítomnost a velikost (šíře) trhlin 

Zatímco hutnost kameniva, resp. jeho soudržnost s cementovým tmelem 
jsou parametry, které se na propustnost betonu za normálních okolností projevují 
v zanedbatelné míře, porozita cementového tmelu a přítomnost a charakter trhlin 
jsou těmi parametry, které se na vodotěsnosti betonu projevují rozhodující měrou. 
 
Porozita cementového tmelu 
 

Teoretická spotřeba vody na hydrataci cementu  v závislosti na 
mineralogickém složení slínku bývá uváděna v rozmezí 18 až 25g na 100g 
cementu. Z technologických důvodů je vždy nutno zpracovat cementové pojivo 
s vyšším obsahem vody. Veškerá přítomná, tzv. záměsová, voda prodělává  během 
hydratace cementu následující pochody: 

- váže se chemicky do produktů hydratace 
- zůstává uzavřena v tzv. gelových pórech, které mají rozměr 2 až 4 nm  

(10-9m).  Má se za prokázané, že tato voda je v gelových pórech fixována  
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a není schopna transportu a není ani k dispozici pro další hydratační 
reakce 

- odpařuje se na povrchu, resp. je odsávána do vnitřních partií k povrchu 
reagujících zrn cementové kaše a zanechává za sebou tzv.kapilární póry o 
velikosti 10-5 až 10-6m.  Tyto póry jsou pro vodu prostupné a společně 
s dalšími přítomnými póry (pohlcený vzduch, aj.) tvoří transportní cesty 
pro vodu v kapalné fázi.  

Koeficient filtrace charakterizující transportní parametry betonu, resp. 
cementového tmelu je odvislý od celkového množství pórů, dále jejich tvaru, resp. 
délky připadající na jednotkovou tloušťku filtrované vrstvy a v neposlední řadě na 
průměru pórů. Na vliv, který sehrává posledně jmenovaný faktor, lze  usuzovat ze 
vztahu odvozeného  Poiseiullem pro objemový průtok kapaliny kapilárou, který 
bývá nejčastěji uváděn ve tvaru: 
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   (3) 

   

 kde Q


 je objemový průtok  ( m3s-1) 

             Ludolfovo číslo (3,141592..) 

       tp        tlak vzduchu v kapiláře (Pa) 

       t      čas (s) 
             dynamická viskozita (Pas) 
       r      poloměr kapiláry  (m) 

       l      délka kapiláry (m)  
 

Z Poiseiullova  vztahu (3) zřetelně vyplývá, že z výše uvedených vlivů tj. 
celkový objem pórů, tvar resp. délka pórů a průměr pórů má na schopnost 
propouštět vodu zdaleka nejvyšší vliv posledně jmenovaný parametr, protože 
propustnost i hodnota koeficientu filtrace při určité míře  zjednodušení klesá se 
čtvrtou mocninou poloměru kapilár. Tato skutečnost byla mnohokrát empiricky 
nepřímo  potvrzena. Je známo, že veškeré vlivy, které  přímo či nepřímo  velikost 
(poloměr) vznikajících kapilárních pórů ovlivňují, mohou dramaticky měnit 
transportní schopnosti betonu pro vodu. Zvýšená teplota při hydrataci, která vede 
mimo jiné k výrazněji krystalickým produktům, vede i k snížení vodotěsnosti 
betonu, zvýšený obsah dikalciumsilikátu či hydraulické přísady vedoucí k zvýšení 
podílu amorfní či slabě krystalické C-S-H fáze naopak vedou ke zvýšení 
vodotěsnosti, podobné vlivy jsou popisovány i u plastifikačních přísad, z nichž 
mnohé přes snížení vodního součinitele a tím i celkového množství kapilárních 
pórů vodotěsnost nezvyšují, mimo jiné i proto, že jejich přítomnost vede k hruběji 
krystalickým produktům při hydrataci a tím i nepřímo ke kapilárním pórům většího 
průměru. 
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Trhliny 
Prosakování vody trhlinou je závislé na šířce trhliny w a hydraulickém spádu 

vody. Pro vyjádření množství vody Qw (m3.m-1.s-1) prosakující trhlinou jednotkové 
délky se často používá empirického vztahu ve tvaru : 
 

        
3510 wQw                           (4) 

 
kde   w  je šířka trhliny v m. 
 

Novější zahraniční prameny uvádějí obecnou rovnici pro zjištění úbytku 
tlaku plynů a kapalin při jejich pronikání trhlinou nebo spárou ve tvaru: 
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Prvá část vztahu představuje ztráty v důsledku viskózního odporu, druhá 
část pak ztráty dané setrvačností. Po  úpravě  pak lze získat: 
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Po dosazení tíhového zrychlení, dynamické viskozity vody a při jednotkové 

délce spáry a jednotkovém hydraulickém spádu získáváme  
 

3636 1011,110
01,1720

81,98
wwQw 




          (7) 

 
Je zřejmé, že výraz 7 je prakticky identický s empirickým vztahem 4. Při 

dosazení do vztahu 4 za w=0,0002 m (trhlina šíře 0,2 mm) vychází hodinový 
průnik 2,88 l běžným metrem trhliny, při šířce trhliny 0,1 mm klesá toto množství 
na 0,36 l/hod. Závislost množství protékané vody na počáteční šířce trhliny je 
patrná z obr.1. 
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Počáteční průtok Qw (l.hod-1.m-1) 

šíře trhliny (mm)  
 

obr.1 Počáteční průtok vody Qw trhlinou v závislosti na její šířce a přetlaku 
(hydraulickém spádu) 

 
Z obrázku je patrné, že při šíři trhliny 0,07 až 0,05 mm se stává průtok 

prakticky neměřitelným, a to bez ohledu na tlak vody působící na zkušební tělesa. 
Uvedené vztahy, alespoň v kvalitativní podobě ukazují, že podobně jako 

v případě transportu vody póry pojiva, je pro propustnost dominantním vlivem šíře 
trhliny a průtok klesá se 3 mocninou šíře trhliny. 
 

4    Těsnící přísady 
 

Přísady a látky jejichž posláním je zvýšení nepropustnosti betonu pro vodu 
se obecně nazývají těsnící přísady a podle charakteru jejich působení je lze rozdělit 
do dvou skupin: 

A – látky s hlavním účinkem na povrchovou energii tuhé fáze 
B – látky s hlavním účinkem na celkový objem, distribuci a tvar či souvislost 

průtočné sítě kapilár, pórů a trhlin. 
Látky spadající do prvé skupiny ovlivňují smáčivost povrchu transportních cest 
vodou, mění tzv. úhel smáčení, který je určen vztahem 
 

  
sl

ls







cos         (8)   

      

kde  s   je povrchová energie tuhé látky (Nm-1) 

      l    je povrchová energie kapaliny (vody) (Nm-1) 
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      sl  mezifázová  energie fázového rozhraní kapaliny (vody) a tuhé látky (Nm-1)    

 
Je-li povrchová energie tuhé látky menší než mezifázová energie, tedy platí: 
 
     

sls                (9) 

 
pak kapalina (voda)  povrch kapiláry smáčí neochotně. Pro vzlínání vody kapilárou 
za atmosférického tlaku platí: 
 
   

                
gr

h s






 cos2
         (10) 

                  
   
 
kde      h  je výška vzlinutí vody (m) 
   r       poloměr kapiláry (m) 
                  hustota vody (kg.m-3) 

           g       gravitační zrychlení (ms-2)   
 
 

Hydrofóbní přísada je tedy tím účinnější, čím je menší úhel smočení, resp.  

čím nižší je hodnota cos . Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že pronikání vody 

do hydrofobizované kapiláry je krom úhlu smočení dáno tlakovým potenciálem a 
neochota kapaliny pronikat do kapiláry, jejíž stěny nesmáčí, je  v závislosti na 
velikosti kapiláry překonávána tlakovým spádem (potenciálem). 

Jako účinné přísady s hydrofóbním účinkem byly s různými výsledky 
zkoumány rozmanité látky, přičemž jako technicky použitelné se ukázaly být 
především naftenová mýdla, kyselina stearová a její sole, kyselina olejová a její 
sole, aj. Jako perspektivní materiály byly zkoušeny i různé organokřemičitany. 

Společným problémem těchto těsnících přísad je jednak skutečnost, že svoji 
účinnost projevují obvykle pouze v oblasti kapilární vzlínavosti, při tlakovém 
zatížení voda a vodné roztoky do kapilárního systému vstupují (viz výše) a tudíž 
jejich schopnost bránit transportu vodě je omezena na nízké tlaky či beztlakové 
zatížení, dále je účinnost většiny těchto látek časově omezena, dochází k jejich 
postupnému vyplavování ze systému. Z technologického hlediska pak se u většiny 
těchto látek projevila jako problematická skutečnost, že účinné dávky těchto 
přísad mají nepříznivé dopady na fyzikálně-mechanické parametry betonů či 
cementových kompozic (tyto dopady mimo jiné souvisí s pěnivostí většiny těchto 
látek). V řadě ohledů je nepřijatelným dopadem i významné zpomalení tuhnutí a 
tvrdnutí a jako zásadní problém se ukázala být i mimořádná citlivost na složení 
betonu, resp. na obsah cementu a jeho fázové složení. To vedlo vždy k nutnosti 
velmi detailním způsobem ověřovat dopady těchto přísad na chování betonů a 
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jejich mechanické pevnosti při změně receptur či kolísaní vlastností vstupních 
složek. 

Těsnící přísady druhého typu, tj. přísady působící na geometrii pórového a 
trhlinového systému betonu tvoří pestrou skupinu, kam bývají řazeny jednak látky 
schopné působit aktivně, tj. reakcí se složkami betonu v průběhu hydratace 
vytvářet nerozpustné sloučeniny, jednak látky inertní, které do reakce s pojivem 
ani produkty hydratace nevstupují.  Zatímco prvou skupinu tvoří latentně 
hydraulické látky (struska, popílky,  popř. vápno), do druhé skupiny bývá řazen 
mastek, bentonit, různé typy jílů, apod. Specifickou skupinu na rozhraní obou výše 
uváděných přísad tvoří tzv. hydrofilní koloidní látky organického původu, jejichž 
účinnost se odvozuje od schopnosti v přítomnosti vody omezeně  bobtnat a 
utěsňovat tak kapilární systém. Do této skupiny patří klih, kasein, deriváty celulózy 
a další obdobné látky. I účinnost těchto látek se ukázala být pouze dočasná, 
dochází k jejich postupnému vyplavování z kapilárního systému a především opět 
účinné dávky těchto aditiv jsou bez výjimky provázeny nepříznivými dopady na 
technologické chování betonů i jejich mechanické pevnosti. 

Přestože je  počet prací věnovaných možnostem zvýšení vodotěsnosti 
betonů publikovaných v tuzemském i zahraničním odborném tisku  úctyhodný, 
problémy s jejich provozní aplikací, výše uvedené negativní dopady na 
technologické chování betonových směsí i na nežádoucí dopady na výsledné 
mechanické pevnosti vedly k jistému poklesu zájmu o využití těsnících přísad a to i 
přesto, že v mnoha ohledech byl dopad těchto přísad především na kapilární 
nasákavost a tím i na korozní odolnost betonů povzbudivý. 
 
 

5    Prostředky sekundární krystalizace 
 
Tyto aspekty nepochybně vedly i k jisté skepsi ke skupině těsnících přísad 
označovaných obvykle v odborné literatuře jako prostředky sekundární 
krystalizace. Tyto materiály se jako komerčně dostupné produkty objevily na 
přelomu 60. a 70. let minulého století především v Kanadě a USA, od 80.let pak 
lze mluvit o jejich masivnějším využívání při utěsňování betonu, při zvyšování jeho 
vodotěsnosti. Typickým představitelem této skupiny jsou materiály kanadské firmy 
XYPEX®, která patří k průkopníkům tzv. sekundární krystalizace. 

Po chemické stránce jsou tyto materiály charakterizovány dosti neurčitě 
jako směs portlandského cementu, jemných filerů a aktivních chemikálií. Ve vztahu 
k výše uvedeným skupinám těsnících přísad se tyto materiály odlišují v jednom 
zásadním ohledu a sice v tom, že bylo a je možno tyto materiály aplikovat nejen 
přímo do čerstvé betonové směsi, ale i na povrch betonu dodatečně a to prakticky 
bez ohledu na stáří betonu či konstrukce, přičemž terénní zkušenosti ukazovaly, že 
v přítomnosti vlhkosti dochází k postupnému utěsňování betonu a následnému 
zastavení lokálních průsaků  konstrukce i plošného provlhání. Mechanismus 
působení těsnících přísad tohoto typu byl klasifikován jako postupné prorůstání 
pórů a trhlin v betonu a „zahušťování“ kapilární pórové struktury. 
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K serióznějšímu badatelskému zájmu o produkty sekundární krystalizace 
firmy XYPEX®, které jsou od počátku 90.let minulého století komerčně nabízeny i 
v tuzemsku, došlo teprve po té, co řada terénních aplikací v USA, Kanadě a 
zejména pak v Japonsku ukázala na dlouhodobou účinnost při zajišťování 
vodotěsnosti spodních betonových staveb, u hydrotechnických děl i v oblasti 
zajišťování kapalinotěsnosti vůči nevodným kapalinám. 

Pomineme-li řadu ověřovacích zkoušek a testů, které se prakticky bez 
výjimky orientovaly na klasické prověření vodotěsnosti a dopadů aplikace 
materiálů XYPEX® na pevnosti zkušebních betonových těles či odolnosti  
ošetřených betonů vůči celému spektru chemických agresivních látek, které byly 
prováděny na řadě pracovišť v USA, Kanadě i v tuzemsku, prvou prací 
orientovanou na pochopení působení materiálů XYPEX® na strukturu betonu, byly 
výzkumy prováděné v Japonsku. Jednou z metod, která byla použita, byla 
rastrovací elektronová mikroskopie (SEM). Studium mikrostruktury  identifikovalo u 
vzorků betonů ošetřených materiálem XYPEX® a následně udržovaných ve vlhkém 
prostředí přítomnost krystalických novotvarů. Jednalo se o jehličkovité dendritické 
útvary, jejichž růst byl zaznamenán v různých hloubkách (více než 30 cm) od 
ošetřeného povrchu.  Růst těchto krystalických novotvarů počínal přednostně na 
povrchu hrubě krystalických produktů hydratace cementu, především na povrchu 
portlanditu (viz obrázky 2 až 5). 

 
           Obr. 2 Stav růstu krystalů 

v hloubce 10 cm pod povrchem 
Obr. 3 Stav růstu krystalů  
v hloubce 20 cm pod povrchem 

 

 
 

Obr. 4 Stav růstu krystalů 
v hloubce 30 cm pod povrchem 

 

Obr. 5 Stav růstu krystalů  
v hloubce 10 cm u vzorku, na který 
nebyl aplikován XYPEX
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U vzorků betonu „neošetřených“ pomocí XYPEX® a  uložených v identickém 
prostředí podobné krystalické novotvary zaregistrovány nebyly. K identifikaci 
krystalických novotvarů bylo následně použito mikroanalytické rentgenografické 
metody. Do jisté míry překvapivě bylo zjištěno, že nově vznikající krystalická fáze 
je tvořena tzv. C-S-H fází tedy jednou ze základních fází, která je produktem 
hydratace portlandského slínku a je nositelem vazných (pojivých) vlastností 
portlandského cementu. Zatímco za podmínek hydratace při normální teplotě má 
tato fáze téměř amorfní či velmi slabě krystalický charakter, identifikované 
novotvary vykazovaly hruběji krystalický charakter s průměrem jehlic cca 1 až 4 
μm  a délkou 20 až 25 μm. 

Od počátku 90.let, kdy byla „technologie“ sekundární krystalizace XYPEX® 
použita poprvé v tuzemsku se na studiu účinnosti i odolnosti této těsnící přísady 
podílí i Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Tuzemské zkoušky potvrdily v zásadě 
v souladu s očekáváním schopnost účinně omezovat transport vody betonem, 
který byl ošetřen technologií XYPEX®,  nicméně pro detailnější studium účinné 
dávky, charakteru vlhkostního uložení zkušebních těles, apod. se  klasické zkoušky 
vodotěsnosti ukázaly jako velmi omezeně použitelné. Dopady na změny vnitřní 
struktury, rychlost utěsňování zkušebních těles, účinné množství přísady ve vztahu 
k obsahu cementu   a další technologicky významné parametry se klasickou 
zkouškou vodotěsnosti dle ČSN P ENV 206 nedají identifikovat.  

Jako výrazně citlivější, byť opět nepřímá metoda, se ukázala být zkouška 
propustnosti zkušebních těles vůči nevodným kapalinám. Z řady testovaných médií 
se zejména jako velmi citlivá kapalina ukázal být automobilový benzin NATURAL. 
Zkoušky, které byly primárně orientovány na praktické ověření účinnosti 
utěsňování betonu havarijních jímek ve stáčírnách PHM, ukázaly velmi přesvědčivě 
výrazné dopady těsnící přísady XYPEX® na transportní parametry ošetřených 
betonů. Zatímco neošetřené vzorky betonu třídy B 20 ve stáří 28 dnů byly 
benzinem NATURAL penetrovány při tloušťce vzorků 20 mm po 290 až 320 
minutách, identické vzorky betonu ošetřené XYPEX® a následně na ošetřeném 
povrchu  vystavené po dobu 21 dnů zatížení vodního sloupce o přetlaku 14 kPa 
byly schopny zadržovat benzin NATURAL po dobu delší než 14 dnů, tj. po dobu 
delší než 21 000 minut. 

Na zkoumaných vzorcích byla následně provedena porozimetrická analýza 
s cílem ověřit dopady prostředků sekundární krystalizace na mikrostrukturu 
betonu. Výsledky jsou uvedeny v obr.6 a 7. 
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Obr. 6 Integrální rozdělení pórů. Vzorky s a bez nátěru XYPEX 
 

 

Obr. 7 Histogram objemu pórů v rozmezí daných poloměrů – s a bez nátěru XYPEX 
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Porozimetrická  analýza ukázala, že aplikace prostředku sekundární 
krystalizace XYPEX®  vedla u zkoumaného betonu v oblasti velikosti pórů 7 500 až 
7,5 nm k poklesu celkové pórovitosti z 41,6 mm3/g na 25,2 mm3/g.  Z hlediska 
transportu vody i jiných kapalin je však významnější, že došlo k výrazné změně 
v distribuci velikosti pórů v oblasti pod 100 nm. Póry této  velikosti jsou obecně 
považovány za hranici, kdy u pórů o menším průměru již nemůže k transportu 
vody docházet. V tomto ohledu lze z provedené analýzy vyčíslit, že u vzorků 
ošetřených prostředkem XYPEX®  činí objem pórů větších než 100 nm 5,29 
mm3/g, zatímco v neošetřeném betonu činí podíl pórů této velikosti 19,97 mm3/g. 
V důsledku sekundární krystalizace a růstu krystalických novotvarů tedy došlo 
k poklesu objemu kapilárních pórů, tedy pórů penetrovatelných vodou, o 73%. 
Tento dramatický pokles v objemu transportních cest velmi dobře koreluje se 
zjištěnou schopností bránit v transportu snadno pronikajícím nízkomolekulárním 
nepolárním kapalinám, jako je automobilový benzin. U rozvětvených a 
výšemolekulárních organických kapalin, jako je transformátorový olej či motorová 
nafta nedošlo k průniku těchto médií u zkušebních těles ani po několikaměsíční 
expozici (přesahující u transformátorového oleje 12 měsíců).  

Dopady na mikrostrukturu betonu lze ovšem nejlépe ilustrovat na výsledcích 
měření koeficientu filtrace. Tato měření byla primárně zaměřena na stanovení 
optimální dávky přísady XYPEX®  ADMIX do čerstvé betonové směsi (která tvoří 
jednu z možností aplikace těchto prostředků). Měření byla prováděna na 
konstrukčním betonu třídy B 20 bez přísady XYPEX®  a s dávkou přísady 1, 2 a 
2,5% vztaženo na obsah cementu v daném betonu. Koeficient filtrace byl zkoušen 
metodou G dle ČSN 71 1020 „Laboratorní stanovení propustnosti zemin“. Měření 
vyžaduje, aby proměřovaný vzorek byl zcela vyplněn (nasycen) vodou. Vzorky byly 
syceny tzv. zpětným tlakem 300 kPa. Sycení vzorku obsahujícího 2% přísady 
XYPEX®  bylo ukončeno po 30 dnech a teprve po té bylo možno stanovit 
koeficient filtrace. Vzhledem k tomu, že u vzorku obsahujícího 2,5% přísady se 
nepodařilo při tomto tlaku vzorek nasytit (nebylo možno vytěsnit vzduch 
z pórového systému), byl zpětný tlak sycení zvýšen na 400 kPa a sycení bylo 
prodlouženo o dalších 44 dnů. S ohledem na to , že ani po této době se nepodařilo 
vzorek vodou nasytit, bylo stanovení koeficientu filtrace u tohoto vzorku ukončeno. 
Výsledky jsou shrnuty do tabulky  II. 
 

obsah přísady 
XYPEX® 

konstantní 
hydraulický 

spád 

koeficient filtrace  
k1  (ms-1) 

0% 34 0,68.10-9 

1% 33 7,6.10-11 

2% 63 2,5.10-11 

2,5% - 
neměřitelné 
<1,0.10-13 

 
Tab. II Hodnoty koeficientu filtrace u konstrukčního betonu v závislosti na dávce 

přísady XYPEX ADMIX 
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Tato stanovení přesvědčivě ukázala, že působení prostředků sekundární 

krystalizace XYPEX®  díky postupnému uzavírání transportních cest, mohou 
omezit transport vody betonem až na neměřitelnou úroveň. Zeminy či materiály 
s koeficientem filtrace na úrovni 1.10-11 ms-1 jsou klasifikovány jako nepropustné 
pro vodu.  
 
 

6   Příklady praktické ho využití utěsňování betonu prostředky 
sekundární krystalizace XYPEX®   

 
Praktické využití utěsňování betonu vůči transportu vody a dalších kapalných médií 
je široké. Prvou oblastí, kde je využíváno omezení transportních pochodů je oblast 
zvyšování korozní odolnosti ošetřených betonů. Zde se jako významná výhoda jeví 
už výše uvedená možnost dodatečné aplikace těchto prostředků na povrch betonů. 
Pro zajištění účinnosti přísady je pouze nezbytná přítomnost vody jako jedné 
z reakčních složek dodatečně vyvolané hydratace cementových zrn. Tuto okolnost 
je nutno respektovat všude tam, kde má být beton utěsňován vůči havarijním 
průsakům agresivních či hygienicky a ekologicky nežádoucích médií (výše uvedené 
stáčírny PHM, chemické provozy apod.). Zde je nezbytné pro zajištění 
hydroizolačních a obecně izolačních schopností betonu  realizovat vhodné vlhkostní 
ošetření (zatížení) povrchů na něž byly prostředky sekundární krystalizace 
XYPEX®  naneseny. 

Jako technicky velmi zajímavá oblast se jeví oblast oprav a sanací 
betonových a železobetonových konstrukcí u hydrotechnických staveb, kde je 
možno zajišťovat i u starých konstrukcí potřebnou vodotěsnost. Z tohoto pohledu 
se ukazuje jako významné, že do povrchu betonu jsou vnášeny látky, které se 
nevyluhují a aktivní složky prostředků XYPEX®  jsou aplikovány v dávkách běžně 
nedetekovatelných. Proto jsou tyto prostředky neomezeně použitelné i tam, kde 
přichází povrch betonu do styku s pitnou vodou. K utěsnění dochází, jak již bylo 
řečeno, v důsledku vzniku krystalických fází, které jsou přirozenou a standardní 
součástí cementového tmelu. 

Jako perspektivní z aplikačních oblastí se jeví oblast hydroizolací spodních 
staveb, zhotovování tzv. bílých van. V této oblasti došly materiály XYPEX®  
širokého využití a to nejen v zemích svého původu, ale především v Japonsku, v  
Hong-Kongu, v Singapuru a dalších asijských zemích. Zajímavé jsou v tomto 
ohledu i zkušenosti z Polska, kde právě do oblasti primárního zajištění 
vodotěsnosti spodních staveb směřuje hlavní využití materiálů XYPEX®. 
Technologií bílých van  byly ve Varšavě  i v dalších polských městech realizovány 
desítky objektů, včetně dvou nových  stanic varšavského metra. Ilustrativním 
příkladem může být realizace „Základové části konstrukce obytného komplexu 
„Kercelak II“ ve Varšavě“ .  Způsob aplikace materiálů XYPEX®  i celkového řešení 
těsnění dilatačních spár vyplývá z  popisu a přikládaných obrázků, které byly 
laskavě poskytnuty projekční a aplikační firmou ABH NOMOS Ltd. Warsava  a jsou 
uvedeny v Příloze I. 
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V ČR bylo použito prostředků XYPEX®  pro těsnění bílých van u nových 

objektů několikrát, vždy s velmi dobrým výsledkem. Jedním z významných 
realizovaných objektů, kde byly materiály XYPEX®  použity pro těsnění spodní 
stavby, je obytný a kancelářský objekt v Praze 4, ulici Na Dolinách. Přes velmi 
komplikované hydrogeologické podmínky bylo zvoleno řešení bílé vany s aplikací 
materiálů XYPEX®  jako jediné hydroizolační bariéry s mimořádně příznivými 
výsledky. Tak jako u jiných aplikací se rozhodující měrou uplatnila jednoduchost a 
jednoznačnost aplikace, hydroizolační bariéra je de facto součástí struktury  
betonu spodní stavby a není ji tudíž možno mechanicky poškodit. Hydroizolační 
„clona“ neobsahuje styky a spáry, které by mohly být zdrojem netěsností,  
prostředky lze podle konkrétních dispozic stavby aplikovat jak na negativní, tak na 
pozitivní povrch zatěžované části konstrukce.  V neposlední řadě systém vykazuje 
velmi významnou schopnost dodatečného autogenního hojení, tj. schopnost 
dodatečně utěsňovat pracovni spáry a trhliny, k jejichž otevření může docházet 
podle okolností i se časovým značným odstupem od uložení betonu. Terénní 
zkušenosti a informace výrobce ukazují, že k utěsnění spolehlivě dochází u trhlin 
do šíře 0,4 mm. Experimentální ověření této skutečnosti je jedním z nejbližších cílů 
spolupráce Kloknerova ústavu ČVUT v Praze a firmy HYDROPROOF s.r.o. jako 
výhradního distributora a aplikačního garanta materiálů sekundární krystalizace 
XYPEX®  pro ČR. 
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PŘÍLOHA I  
Příklad realizace bílé vany za použití prostředků sekundární krystalizace 

 
Objekt: 
Základová část konstrukce obytného komplexu "Kercelak II" ve Varšavě 

 
Druh konstrukce: 

- tloušťka vnější stěny: 20 cm 
- tloušťka základové desky: 40 a 90 cm; deska je dilatacemi dělena na 7 

segmentů 
- ohrožení: srážková a podzemní voda o tlaku 1 m vodního sloupce 

- plocha povrchu spodku a boků základové desky: 4250 m2 

- plocha povrchů základových stěn: 900 m2 
- délka styku "stěna – základová deska": 250 m 

 
 

 

 
                                                                               

___  dilatace mezi základovými deskami o stejné tloušťce 

___ dilatace mezi deskami o různé tloušťce 

                                                                   
               základová deska o tloušťce 0,9 m 
                                                                                                 
               základová deska o tloušťce 0,4 m 
 

 
 
 
 

 
 
Řez A – A 
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I. Rozsah a způsob utěsnění 
1. Základová deska     
1.1 Spodek základové desky 
Utěsnění se provádí nanesením prostředku XYPEX CONCENTRATE na povrch podkladového betonu, a to 
v dávce 1,2 kg/m2, 3 – 36 hodin před vylitím desky konstrukčním betonem. Nepropustnosti se dosahuje 
vniknutím aktivních substancí XYPEXu do čerstvého betonu, které v něm vyvolá krystalizaci.Tím se zamezí 
vnikání vody a vlhkosti do betonu póry, kapilaritou a trhlinami, které jsou v každém betonu. 
Nepropustností se rovněž zamezí pronikání vody do desky v případě prasklin o šířce 0,4 mm procházejících 
celou tloušťkou desky. 
 
1.2 Pracovní spára základové desky v oblasti výtahových šachet (obr. č. 1) 
Utěsnění se provádí tak, že na beton včetně zhotoveného fragmentu (dna šachty) se nanese    prostředek 
XYPEX CONCENTRATE v dávce 1,4 kg/m2  3 – 36 hodin před zalitím další vrstvou betonu. 
 
1.3 Boční vnější povrchy základové desky 
Tyto povrchy (po odšalování, očištění a zvlhčení) se ošetří prostředkem XYPEX CONCENTRATE  
v dávce 1,2 kg/m2. Zasypání se provede po dvou dnech po aplikaci XYPEXu. 
 
1.4 Boční vnitřní povrchy základové desky (v dilatacích) 

 Svislé povrchy desek pod vysokými částmi budovy pod jejich dilatačními styky s deskami pod  
     nízkými částmi se utěsní nanesením prostředku XYPEX CONCENTRATE na povrch podkladního               
     betonu nebo šalování. 
 

1.5 Konstrukční dilatace v základové desce (obr. č. 2a a 2b) 
 Dilatace se utěsní pomocí dilatačních pásů PVC-P Tricosal DF-32 a DF-32 edge A, zalitých do    
     betonu. 
 

 2.     Základové stěny 
 

2.1 Svislé povrchy 
    Po sejmutí šalování se vnější povrch stěn umyje vysokotlakovou myčkou a potom ošetří 
    prostředkem XYPEX CONCENTRATE v dávce 1,0 kg/m2. Pokud není z nějakých příčin možný    
    přístup ke stěnám z vnější strany, provede se uvedená procedura na vnitřním povrchu stěn. Touto     
    metodou se sice prodlouží doba potřebná pro dosažení úplné neprostupnosti, ale v žádném případě    
    přitom nedojde k zhoršení požadovaných vlastností. 
 

2.2     Obvodová pracovní spára na styku stěn se základovou deskou (obr. č. 3) 
    Horní povrchy desky v oblasti styku se stěnami se očistí a pokryjí vrstvou prostředku XYPEX    
    CONCENTRATE v dávce 1,0 kg/m2 na 3 – 36 hodin před vyléváním stěn betonem. Požlábky,  
     vytvořené v betonu šalováním podél styků, se vyplní hmotou XYPEX CONCENTRATE DRY PAC. 
 

2.2 Svislé a vodorovné obvodové spáry na styku fragmentů základových stěn 
    Způsob utěsnění je stejný jako v bodě 2.2. 
 

2.3 Dilatace v základových stěnách 
   Způsob utěsnění je stejný jako v bodě 1.5. 
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Obr. č. 1 
Utěsnění pracovní spáry základové desky v oblasti výtahových šachet 

 
  

 
Obrázek č. 2a 
Utěsnění dilatace mezi základovými deskami o různé tloušťce 
(40 a 90 cm) 

 
 

 
Obrázek č. 2b 
Utěsnění dilatace mezi základovými deskami o stejné tloušťce 
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Obrázek č. 3 
Utěsnění technologických styků mezi stěnou a základovou deskou 

 
 


