ZDÌNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

Betonové tvarovky Face Block, Crash Block

Vibrolisované stavební materiály se vyznaèují stejnými vlastnostmi a práce s nimi je vesmìs obdobná. Hlavní pozornost v následujícím popisu je
vìnována tvarovkám FACE BLOCK, ale uvedené rady a pokyny platí i pro ostatní materiály. Specifické informace budou uvedeny v závìru textu.
Pøi práci s tvarovkami FACE BLOCK a dalšími stavebními materiály, je nutné si uvìdomit, že se pracuje s materiálem, jehož pøednosti je možné èásteènì
nebo zcela znehodnotit nedodržováním uvedených níže popsaných zásad pro zdìní. Pøi kvalitnì provedené práci nevyžaduje fasáda žádnou povrchovou
úpravu a interiéry lze øešit pouze nátìrem nebo tenkovrstvou omítkou apod. Základním pøedpokladem pro realizaci staveb z tvarovek je zpracovaná
projektová dokumentace v souladu s platnými technickými normami, dále s právními a ostatními pøedpisy. Do tvarovek, ani do rozestavìného zdiva se
nesmí dostat voda - jedním z negativních dopadù je vznik vápenných výkvìtù, které znehodnocují estetický vzhled pohledových ploch. Pøesný rozmìr
tvarovek klade zvýšené nároky na kvalitu zednických prací a na pøesnost jak podkladních vodorovných konstrukcí, tak pøesnost provádìných konstrukcí z
tìchto tvarovek.
Pro zdìní se zásadnì používá cementová malta ( vhodná je speciální malta urèená pro zdìní a následné spárování zdiva v jedné pracovní operaci ).
Tlouška ložných a styèných spár má být 10 mm. Na vytvoøení vodorovné spáry se doporuèuje použít døevìné nebo ocelové kolíèky ( dl. asi 300 mm ),
které se uloží napøíè zdivem, na nì se usadí krajní tvarovky. Mezi nimi se napne vodicí šòùra pro umístìní ostatních tvarovek. Malta se nanáší podle
potøeby, tvarovky se do zdiva usazují pomocí gumové palièky. Pøebyteèná malta vytlaèená ze spár se odstraòuje po èásteèném zavadnutí. Na styèné
spáry se malta nanáší tím zpùsobem, že se tvarovka otoèí o 90° tak, aby se boèní plocha dostala do vodorovné polohy, na ni se nanese malta. Takto
pøipravená tvarovka se osadí do stìny a k jejímu pøesnému vsazení se použije gumová palièka. K dodržení pøedepsané tloušky styèné spáry 10
mm se doporuèuje používat døevìné nebo ocelové kolíèky. Zdivo pøedepsané jako režné se prùbìžnì spáruje, souèasnì se zdìním. Dojde-li pøi zdìní ke
zneèistìní pohledových ploch, je nutné toto místo dùkladnì oèistit, nejlépe po èásteèném zavadnutí malty. Na vyplòování dutin tvarovek doporuèujeme
použít zavlhlou betonovou smìs.
Sendvièové stìny doporuèujeme zdít souèasnì, tj. vnìjší i vnitøní stìnu spolu s vkládáním tepelné izolace. Spojení vnìjší a vnitøní sendvièové stìny musí
být detailnì a pøesnì øešeno v projektové dokumentaci. Pro ztužující vìnce lze použít speciální tvarovky HX 101/19. Výplò tvarovky, druh betonu a
výztuže, stejnì jako všechny dilataèní spáry, navazující pøíèky a nosné stìny i jejich vyztužení ocelovými sponami - to vše musí být detailnì stanoveno v
projektové dokumentaci. Na ukonèení hotového zdiva, pøedevším pøi výstavbì oplocení a zídek, lze použít vhodné typy zákrytových desek ZD a ZDV,
které jsou opatøeny okapovou drážkou na odvedení dešové vody vnì zdiva.
Konstrukèní zásady
Vzhledem k variabilnosti využití tvarovek FACE BLOCK musí být návrh stavby z tvarovek zpracován projektantem. Výrobce nenese zodpovìdnost za
nevhodné použití výrobkù, špatnì navržené konstrukèní øešení, ani za chyby v provádìní, zpùsobené nedodržením pøíslušných technickýchnorem a
pøedpisù provádìcí organizace. Tvarovky jsou urèeny k budování svislých nosných i nenosných konstrukcí staveb. Jejich hlavní pøedností je unifikace,
pøesné rozmìry a pohledová stálost vèetnì barevnosti. Spojují se cementovou maltou. Pøi navrhování konstrukcí s využitím tvarovek je tøeba uvažovat s
vlivem smršování, tepelné roztažnosti a u sendvièového zdiva i s rùznými podmínkami podle prostøedí, ve kterém se tvarovky nacházejí ( vnìjší x vnitøní
stìna ). Toto je tøeba øešit dilataèními spárami a ztužením konstrukcí. Použití tvarovek je prakticky neomezené pro rùzné stavby s fasádami bez dalších
povrchových úprav, protože jejich životnost i barevná stálost je prakticky totožná s životností samotné stavby. Fasády opatøené nátìrovými hmotami mají
životnost maximálnì 10 let. Dojde-li ke zneèištìní fasády z tvarovek, lze ji oèistit tlakovou vodou nebo otryskat její povrch.
Dùležité:
tvarovky nesmí pøijít do styku s vodou, a to jak pøi skladování a pøepravì, tak v prùbìhu stavebních prací. Je nutné chránit i èásteènì hotové zdivo proti
dešti ( snìžení ) až do dokonèení stavby ( hlavnì støechy ). Potom již zdivo vodu zásadnì pøijímá pouze povrchovì a lze s ním zacházet jako s jakýmkoliv
jiným obkladem z betonu. Tzv. vápenné výkvìty, které mohou vzniknout nedodržením této zásady, nemohou být reklamovány u výrobce tvarovek.
Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK
Modulová skladba se odvíjí od výrobních rozmìrù tvarovek, které jsou v pohledové ploše u všech tvarovek stejné, a to délka L = 390 mm a výška
H = 190 mm, s výjimkou HX 102/19 ( L = 190 mm a H = 390 mm ). Tlouška vodorovné a svislé spáry je uvažována 10 mm a skladební rozmìry jsou tedy
200 x 400 mm. Modulová osnova pro zdivo na vazbu je tedy 200 x 200 mm a pøi návrhu je nutné ji dodržet u sendvièového zdiva a hlavnì u nosné stìny
tl. 190 mm, protože tvarovky pro tuto stìnu lze dìlit pouze na poloviny.
Pro dosažení požadovaného tepelného odporu mohou být obvodové stìny øešeny jako sendvièové. U tìchto stìn je uvažována vzduchová mezera
mezi vnìjší tvarovkou a tepelnou izolací 20 - 40 mm. Pro zabezpeèení odvìtrávání musí být vytvoøen otvor, který umožní cirkulaci vzduchu ( napø. èást
spáry v urèitých výškových úrovních nebude vyplnìna maltou - avšak jen do té míry, že nebude oslabena únosnost konstrukce ). Konkrétní øešení musí
být souèástí projektové dokumentace.
Dilatace svislých konstrukcí z tvarovek FACE BLOCK
Správné navržení a provedení dilataèních spár ve zdivu je nutnou podmínkou k dosažení správné konstrukce po celou dobu životnosti objektu a má
zabránit vzniku neøízených trhlin v dùsledku dilataèních pohybù. Podle možných pohybù dìlíme dilatace na horizontální a vertikální.
Horizontální dilatace
Pro navrhování horizontálních dilatací doporuèujeme uplatòovat tyto zásady :
- u objektù do tøí podlaží není potøeba provádìt vodorovné dilatace vnìjší vrstvy
- u vyšších objektù se vodorovné dilatace provádìjí od 3. podlaží výše, po každém podlaží ( limitujícím èinitelem pro dilatace po každém podlaží je
hmotnost tvarovek ). Vnìjší vrstva je uložena buï na konstrukci stropù, nebo na konzolách - v tomto pøípadì mohou tvarovky pøesahovat pøes hranu
svého podepøení ( uložení ) maximálnì 15 mm.
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Vertikální dilatace
Pro navrhování vertikálních dilatací doporuèujeme uplatòovat tyto zásady :
- vzdálenosti vertikálních dilataèních spár a jejich velikost závisí od úèinkù teploty v kombinaci s expanzí zdiva pøi jeho navlhnutí, u betonových tvarovek
FACE BLOCK pak hraje významnou roli zejména smršování
- dùležité je správné a výstižné stanovení úèinkù jednotlivých fyzikálních vlivù, jejich nejnepøíznivìjších možných kombinací, dùkladná znalost
materiálových charakteristik použitých tvarovek a vlastností použité malty
- nezbytnost zabezpeèení dùsledné ochrany proti provlhnutí v procesu skladování, dopravy i v rozestavìné stavbì
Maximální šíøka dilataèních celkù je závislá na tom, zda je zdivo vyztuženo èi nikoliv a na hustotì této výztuže. Doporuèené hodnoty vzdálenosti
vertikálních dilataèních spár jsou uvedeny v tabulce. Spáry mohou být provedeny jako rovné, nebo sledující vazbu. Øešení a vzdálenosti musí být
uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Doporuèená vzdálenost vertikálních dilataèních spár

Tabulka
Bez vodorovné
výztuže

Vyztužení stìny

Délka dilataèního úseku

max. 6,0 m

Vodorovná výztuž rozmístìna po
600 mm
max. 7,0 m

400 mm

200 mm

max. 8,0 m

Vìncová výztuž
výškovì po 12 m

max. 9,0 m

max. 9,0 m

Uvedené zásady slouží jako pomùcka pro projektování, nenahrazují však ustanovení technických norem a jiných závazných pøedpisù.

ZTUŽENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ Z TVAROVEK F A C E B L O C K
Ztužení konstrukcí má zabránit vzniku neøízených trhlin a deformací budovaných konstrukcí. Lze ho provádìt nìkolika zpùsoby - ve vodorovném smìru, ve svislém
smìru nebo kombinací obou zpùsobù.
a - ztužení ve vodorovném smìru lze provádìt pomocí vìncù, napø. využitím vìncové tvarovky HX 101/19, nebo vkládáním výztužné oceli do vodorovných spár.
b - ztužení ve svislém smìru lze provádìt vyarmováním a vybetonováním dutin ve tvarovkách.
Zpùsob tužení a parametry použitých materiálù musí být uvedeny v projektové dokumentaci.

DETAIL NAPOJENÍ STÌN - napojení stìny tl. 190 mm ( obr. 1 )
obr. 1 - pùdorys

obr. 1 - svislý øez
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vložit do každé vodorovné spáry ( není-li možno provázat )

ZDÌNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

Betonové tvarovky Face Block, Crash Block

DETAIL NAPOJENÍ STÌN - napojení stìny tl. 90 mm ( obr. 2 )

DETAIL NAPOJENÍ STÌN - napojení stìny venkovní x vnitøní pøíèky ( obr. 3 )
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ZDÌNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

Betonové tvarovky Face Block, Crash Block

DETAIL NAPOJENÍ STÌN - napojení stìny venkovní x vnitøní nosné ( obr. 4 )

DETAIL VYZDÌNÍ NÁROŽÍ v axonometrickém zobrazení - obr. 5, 6
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ZDÌNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

Betonové tvarovky Face Block, Crash Block

DETAIL SKLADBY SENDVIÈOVÉ STÌNY - skladba sendvièové stìny z tvarovek HX 4/9 B a HX 2/19 A ( obr. 7, 8 )

NAPOJENÍ ZDÍ - kotevní spony
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ROZMÍSTÌNÍ SPON V SENDVIÈOVÉ STÌNÌ

ZDÌNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

Betonové tvarovky Face Block, Crash Block

SKLADBY VNÌJŠÍCH STÌN

SKLADBY VNÌJŠÍCH STÌN - l e g e n d a
1 - tenkovrstvá povrchová úprava ( pøípadnì režný povrch )
2 - zdivo z betonových tvarovek HX 2 / 19 skladebné tloušky 200 mm
3 - uzavøené vzduchové dutiny
4 - minerálnì vláknité desky ( ORSIL N ), styèné spáry vystøídat
5 - spona z nerezové oceli vèetnì pøítlaèného talíøe izolace a okapního kroužku ( prùm. 3,15 - 4,00 mm,
poèet a dispozice podle statického výpoètu, min. 6-5 ks/m2, volné okraje 3 ks/m2 )
6 - vìtraná vzduchová vrstva
7 - spárování režného zdiva
8 - zdivo z betonových tvarovek HX 4 / 9 skladebné tloušky 100 mm
9 - zásyp škvárou, keramzitem
10 - desky z pìnového polystyrenu, styèné spáry vystøídat

Charakteristika skladeb
Vìtrané dvouplášové skladby - skladba 1 a 2 - pøedstavují spolehlivé øešení sledující trendy souèasného stavìní. Pro zajištìní vyrovnané životnosti
vrstev je tøeba volit co nejkvalitnìjší materiál pro tepelnou izolaci a zajistit jeho spolehlivé uložení v konstrukci. Nevìtraná skladba è. 3 vykazuje zvýšenou
rezervu v tepelném odporu. Dochází v ní však k typickému vzniku kondenzaèní oblasti pod vnìjším zdivem, což je ménì vhodné pro vlastnosti a chování
stavebních materiálù.
Poznámky:
Vìtrané vzduchové vrstvy ve vnìjších stìnách musí být napojeny na vnìjší prostøedí otvory ( štìrbinami ) o úèinné prùøezové ploše asi 1,5‰ plochy stìny.
Tepelné izolace z minerálnì vláknitých desek je tøeba pøipevòovat tak, aby byla spolehlivì zajištìna jejich poloha. Nesmí dojít ke zmenšení prùøezu
vìtrané vzduchové vrstvy, ani k tvorbì vzduchových dutin mezi tepelnou izolací a vnitøním zdivem. Podélné spáry mezi zdìnými vrstvami a tepelnou
izolací u nevìtrané skladby musí být vyplnìny maltou. Potøeba dilatování zdìných vrstev musí být urèena v konkrétním projektu statickým výpoètem.
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