Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi
Odra — Ostrava-Nová Ves

Thin cut-off wall
in the protective dyke
Odra — Ostrava-Nová Ves

Popis stavby

Contract description

Vzhledem ke špatnému stavu ochranných hrází podél řeky
Odry bylo rozhodnuto o vytvoření nepropustné těsnicí podzemní clony v patě hráze technologií tzv. tenké těsnicí stěny.
Tato stěna slouží k přerušení průsakové dráhy podzemních
vod pod tělesem hráze.
Tenké těsnicí stěny se zhotovují vibračním předrážením speciálního proﬁlu půdorysného tvaru I, kterým se v zemním tělese
vytváří prostor vyplněný samotvrdnoucí suspenzí. Ta je k patě
proﬁlu přiváděna pomocí injekční trubky a do vytvářeného prostoru je postupně injektována během vytahování proﬁlu. Prům ěrná
tloušťka těsnicí stěny dosáhla na této stavbě cca 20 cm.

Based on the fact that the protective dykes along the Odra River
were observed to be in very poor condition, it was decided to
create an impermeable diaphragm wall in the dyke bottom using
the technology of thin cut-off walls. This wall obstructs seepage
path of underground water under the body of the dyke.
Thin cut-off walls are carried out by vibrated pre-driving of
a special proﬁle of an “I” groundplan form that creates space
in the ground environment ﬁlled in with self-hardening slurry.
The slurry is fed to the proﬁle bottom with an injection pipe
and continuously grouted into the created space as the proﬁle
is being pulled out. The average thickness of the cut-off wall
carried out on this construction achieved 20 cm.

Výměry
Délka tenké těsnicí stěny: 910 m,
Hloubka stěny: 4–7 m,
Celková plocha: 3257 m2,
Spotřeba samotuhnoucí suspenze (STS): 624 m3,
Průměrná spotřeba suspenze: 0,192 m3/m2.

Measures
Length of the thin cut-off wall: 910 m,
Depth of the wall: 4–7 m,
Total area: 3257 m2,
Consumption of the self-hardening slurry: 624 m3,
Average slurry consumption: 0,192 m3/m2.
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