TÌSNICÍ PODZEMNÍ STÌNY
CUT-OFF WALLS
Podzemní stìny
Podstatnou souèástí
technologií speciálního zakládání
staveb jsou podzemní stìny.
Podzemní stìny se používají k
zapažení hlubokých výkopù - jsou
to tzv. stìny pažicí, zároveò ale
mohou být souèástí konstrukce
suterénù stavby - jako stìny
konstrukèní. Podzemní stìny se
rovnìž používají k oddìlení dvou
podzemních prostøedí - jako stìny
tìsnicí - nebo v kombinaci
vyjmenovaných úèelù. Podzemní
stìny vznikají vyplnìním
vyhloubené rýhy pøíslušným
materiálem. Podle úèelu podzemní
stìny jím mùže být prostý beton,
železobeton, jílobeton èi speciální
výplò, nebo mùže být do rýhy
osazen prefabrikát.
Podzemní stìny tìsnicí
Rýha se tìží nejèastìji pod
ochranou samotuhnoucí
jílocementové suspenze, která po
zatuhnutí tvoøí zároveò její
výplò;setkáme se i s tìžbou pod
ochranou bentonitové suspenze s
následným vyplnìním rýhy jiným
materiálem, pøípadnì s tìžbou pod
ochranou speciálními suspenzemi.

Tìsnicí podzemní stìna hloubená
z koruny hráze
Diaphragm cut-off wall excavated
from the top of a dyke

Diaphragm walls
Diaphragm walls are a
fundamental component of the
technology used for special
foundation of constructions.
Diaphragm walls may shore deep
excavations - lagging walls, be a
component of the construction of a
subterranean construction construction walls, divide two
subgrade environments cut-off
walls, or may be implemented in
any combination of the above
named uses. Diaphragm walls are
formed by filling excavated
trenches with the proper material.
According to the use of the
diaphragm walls, simple concrete,
reinforced concrete, clay cement
with chemical additives or prefab
units can be placed in the trench.
Cut-off walls
They are most often carried
out under the protection of a selfhardening clay cement
suspension, which forms the filling
after hardening. We also find
excavation with the protection of a
bentonite suspension with a
subsequent filling of the trench with
another material if not excavation
with the protection of special

Tìsnicí podzemní stìna s fólií
Diaphragm cut-off wall with sheeting

Podzemní stìny monolitické
Realizace zaèíná
vybudováním vodicích zídek, které
urèují polohu podzemní stìny a
zajiš•ují její projektovanou
výškovou úroveò. Vodicí zídky
stabilizují horní èást rýhy tìsnì pod
terénem, poskytují oporu pro další
operace a slouží jako zásobní
prostor pro pažicí suspenzi pøi
zahájení tìžby. Vlastní tìžba je
provádìna pod ochranou pažicí
suspenze, obvykle jílové, která plní
funkci hydraulického pažení stìn
rýhy a zajiš•uje její stabilitu. Rýha
podzemní stìny se hloubí
hydraulickým nebo lanovým
drapákem potøebného rozmìru
pro tlouš•ky podzemní stìny 40, 60
a 80 cm do požadované
hloubky - vìtšinou nepøesahující
30 m. Hloubka podzemní stìny
však mùže být i nìkoli-kanásobnì
vyšší - zvláštì pøi použití
hydrofrézy.
Podzemní stìna je hloubena
po lamelách délky 6 až 8 m.
Vodotìsnost spár mezi lamelami je
zajiš•ována tìsnicími pásy, které
jsou navleèeny do ocelových
pažnic tvoøících bednìní spáry
(tzv. waterstop).

Podzemní stìna z monolitického betonu
s utìsnìnou pracovní spárou
Diaphragm wall from monolithic concrete
with sealed construction jointyke

Monolithic diaphragm walls
Construction begins with the
building of leader walls which
determine the position of the
diaphragm wall and ensures its
projected height level. Leader
walls stabilize the upper part of the
trench just below the surface and
provide support for further
operations and serves as a
reservoir space for the shoring
suspension once the excavation
has started. The excavation itself is
carried out with the protection of
the shoring suspension, usually
clay, hydraulically shoring the walls
of the trench, ensuring its stability.
The diaphragm wall is excavated
with a hydraulic grab or grab
dredger of the necessary size usually for diaphragm walls 40, 60
and 80 cm thick to the required
depth - mostly not exceeding 30 m.
The depth of the diaphragm walls
however, can be several times
deeper, especially when using
hydrofreze.
The diaphragm wall is
excavated along single panels of 6
to 8 m. The water tightness of the
joints between the single panels is
ensured by using plastic
waterstops installed with stop-end
casing.
After excavation of the single
panels into the trench, the
projected reinforcement cage is

Podzemní stìny
prefabrikované
Do vytìžené rýhy se místo
betonové smìsi osazují
prefabrikáty.
Tìžba rýhy probíhá opìt ve
vodicích zídkách, tentokrát ale
kontinuálnì po jednotlivých
zábìrech a s okamžitým
osazováním prefabrikátù.
Hloubení rýhy se provádí buï
pod ochranou jílocementové
samotuhnoucí suspenze, která
prefabrikát v rýze zároveò fixuje,
nebo mùže být použito suspenze
bentonitové s podbetonováním
paty prefabrikátu.
Velikost prefabrikátu je dána
jeho hmotností,která je závislá na
nosnosti jeøábu, obvykle do 30 t.
Tlouš•ka prefabrikátu bývá
25 až 40 cm, šíøka asi 2 m.
Prefabrikáty mohou mít
nejrùznìjší tvar, lze vytvoøit
jakoukoliv pohledovou plochu.
Sousední prefabrikáty se

Prefab diaphragm walls
Instead of a concrete filling,
prefab units are placed into the
excavated trench. The trenching
takes place in lead walls, this time
however continually along
individual spans and with the
immediate placement of the
prefab unit. Trenching is carried
out with the protection of a clay
cement, or bentonite, selfhardening suspension which the
fixes the prefab unit in the trench
with the base of the prefab units
fixed in concrete.
The size of the prefab units is
given by the load the equipment
placing the prefab units into the
trench can carry, usually up to 30
tons. Prefab units are usually
between 25 to 40 cm thick, and 2
m wide. Prefab units can take a
wide variation of forms. After
joining the neighboring prefab
units, the semi-circular seam
joints are sealed by the

Tenké tìsnicí stìny
Pro odizolování dvou
zemních prostøedí se s
úspìchem používají tenké tìsnicí
stìny. Stìny nebo clony brání
šíøení zneèištìní a mohou
snižovat hydraulický tlak proudící
podzemní vody.Vytváøejí se
injektováním umìlého prostoru v
zemním prostøedí injekèní smìsí,
obvykle jílocementovou
suspenzí.Prostor je vytvoøen
vytažením upraveného
ocelového profilu, který je do
zeminy zavibrován.Ocelový profil
tvaru I nebo H s tlustou stojinou je

Thin cut-off walls
For isolating two
environments, thin cut-off walls
have been employed with
success. These walls or curtains
halt the spreading of
contamination, can lower
hydraulic pressure from flowing
ground water. They are created
by the injection of a selfhardening clay cement mixture
into an artificially created space in
the ground. Space is formed by
the extraction of steel profiles in
the shape of an I or H by vibration.
The steel profiles have a thick
flange and is adapted for vibration

Pracovní cyklus tenké tìsnicí stìny
Working cykle for thin walls
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Prefabrikovaná konstrukèní stìna
s kruhovým tìsnicím prvkem
Precast diaphragm wall with
round sealing elemenet

Prefabrikovaná podzemní stìna
Precast diaphragm wall
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