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životnosť železobetónových konštrukcií vo veľkej 

miere závisí na degradácii základných materiálov 

– betónu a  výstuže – od účinkov environmen-

tálneho zaťaženia. V  silách treba zohľadniť aj 

interaktívne pôsobenie fyzikálnych a chemických 

účinkov, výluhov, prevádzkových a  atmosféric-

kých podmienok. Predmetom analýzy sú steny 

síl, nakoľko steny cementových síl sú vystave-

né aj veľkým teplotným zmenám. Overenie síl 

sa sústreďuje na priebeh degradácie betónu 

a  betonárskej výstuže z  hľadiska medzných 

stavov únosnosti, používateľnosti a  trvanlivosti. 

Cieľom článku je poukázať na chyby pri návrhu, 

zhotovovaní, prevádzke a údržbe síl a komento-

vať výsledky stacionárneho a  nestacionárneho 

tepelno-technického výpočtu steny sila. ❚  The 

service life of reinforced concrete structures 

depends to a great extent on degradation of the 

basic materials – concrete and reinforcement – 

due to environmental load effects. The interaction 

between physical and chemical effects, leaching, 

operating and atmospheric conditions must also 

be taken into account in evaluation of the silos. 

The main subject of the assessment are the silo 

walls, as the walls of cement silos are also expo-

sed to large temperature changes. The silo walls 

are verified in terms of ultimate, serviceability and 

durability limit states. The aim of this paper is to 

highlight errors in design, construction, operation 

and maintenance of silos and comment on the 

results of stationary and non-stationary thermo-

-technical calculation of the silo wall.

Spoločným znakom valcovitých kon-
štrukcií ako sú nádrže, silá, komí-
ny a  chladiace veže je veľký pomer 
medzi plochou vystavenou obklopu-
júcemu prostrediu a  prierezovými roz-
mermi steny. Vzhľadom na  charakter 
a  využívanie týchto konštrukcií je ich 
spoľahlivosť (teda odolnosť, používa-
teľnosť a trvanlivosť) ohrozená priamy-
mi, nepriamymi a  environmentálnymi 
zaťaženiami. Silá sú zaťažené predo-
všetkým vlastnou tiažou, tiažou náplne, 
vetrom, seizmicitou a  účinkami obje-
mových zmien. Steny síl na  cement 
sú navyše vystavené aj veľkým pre-
vádzkovým tepelným zmenám (šokom) 
pri ich plnení a  vyprázdňovaní. STN 

EN 1992-3 [1] vyžaduje pre takéto silá 
výpočet teplotného gradientu a zodpo-
vedajúcich vnútorných síl a momentov. 
Teplotný gradient v betónovej stene sila 
na cement je vyvolaný rozdielom teplo-
ty medzi čerstvo uloženým cementom 
(90 až 110 °C) a teplotou obklopujúce-
ho prostredia. Tento teplotný gradient 
je síce menší ako napr. v  komínoch, 
steny sila však na  rozdiel od  komínov 
nemajú tepelnú izoláciu. 

V  článku sa analyzujú výsledky 
vyšetrovania skupiny štyroch samo-
statne stojacich štíhlych tenkosten-
ných kruhových železobetónových 
síl na  uskladnenie cementu. Steny síl 
boli zhotovené v  posuvnom debnení. 
Vnútorný priemer steny sila je 10,8 m, 
hrúbka steny 250  mm. Celková kon-
štrukčná výška po atiku je 80,5 m. Dno 
sila je podopierané betónovou podno-

žou, ktorá je založená na železobetó-
novej monolitickej základovej doske. 
Nakoľko najzávažnejšie poruchy sila 
sú hlboké kaverny v pracovných šká-
rach steny, v tomto článku sa podrob-
ne analyzujú poruchy a odolnosť steny 
sila. Aktuálny stav železobetónovej 
steny sila sa hodnotí na  základe pô-
vodnej projektovej dokumentácie, vý-
sledkov podrobnej vizuálnej prehliad-
ky, skúšok vzoriek betónu odobraných 
zo steny sila, skúšok betonárskej vý-
stuže a statického výpočtu.

AKTUÁLNY STAV 
ŽELEZOBETÓNOVÝCH STIEN
Posudzované steny síl boli najprv pod-
robené podrobnej vizuálnej prehliadke, 
ktorá umožnila lokalizovanie porúch, 
ktoré vznikli alebo sa prejavili na  po-
vrchu steny. Ako príznaky poruchy sa 
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identifikovali odchýlky od  pôvodného 
stavu: kaverny, rozvoj trhlín, porušené 
alebo odpadnuté vrstvy, stopy korózie 
výstuže, vlhké miesta, výkvety a  pod. 
Rozsah poškodenia sa vyhodnoco-
val pomocou vizuálneho hodnotenia 
a akustického trasovania. Zistené duté 
plochy, trhliny so šírkou > 0,3 mm a po-
škodené škáry boli označené farebným 
sprejom. Meranie porúch bolo digitál-
ne spracované v  programe AutoCAD. 
Rozsah zistených porúch je podrobne 
zakreslený na  rozvinutej ploche steny 
sila na obr. 1b. Súhrn zistených dĺžok 
trhlín a  poškodených plôch v  jednotli-
vých silách a ich priemerné hodnoty sú 
uvedené v tab. 1.

Rozsah povrchových plošných po-
rúch na  stene jedného sila je približne 
1  400  m2. Aby sa obnovila pôvodná 
odolnosť steny sila (únosnosť a tuhosť) 
a zastavil, resp. spomalil postup korózie 
betonárskej výstuže, vyžaduje sa opra-
va steny v zmysle STN EN 1504 [2].

Na  hodnotenie pevnosti betónu 
v tlaku, modulu pružnosti a karbonatá-
cie betónu boli zo steny sila odobraté 
jadrové vývrty. Pevnosti, moduly pruž-
nosti a  pevnostná trieda betónu zis-
tené z  valcových vzoriek sú uvedené 
v tab. 2.

Na overenie betonárskej výstuže boli 
zo steny odobrané vzorky, ktoré boli 
podrobené skúške ťahom, lámavosti 
a  chemickej analýze. Výsledky potvrdi-
li, že mechanické vlastnosti skúšaných 
tyčí vyhovujú požiadavkám pôvodnej 
normy STN 41 0425 [3] pre druh ocele 
10 425 (V). Výstuž steny pri oboch po-
vrchoch tvorí vodorovná výstuž Ø  14 
a 20 mm a zvislá výstuž Ø 14, 16, 18 
a 25 mm. Osové vzdialenosti a priemery 
výstuže, ako aj hrúbka betónovej krycej 
vrstvy sa zisťovali kombináciou nedeš-
truktívnej metódy pomocou elektromag-

netického indikátora výstuže a priamym 
meraním obnaženej výstuže.

Železobetónová stena sila je z von-
kajšej strany vystavená stupňom pro-
stredia XC4 a  XF1, z  vnútornej strany 
XC1. Pre prostredie XC4 požaduje STN 
EN 1992-1-1 [4] krytie výstuže cnom = 
cmin + Δcdev = 30 + 10 ≥ 40 mm.

Hrúbka betónovej krycej vrstvy bola 
zisťovaná v  miestach s  odpadnutou 
krycou vrstvou (v kavernách), resp. ne-
deštruktívne prístrojom na  vonkajšom 
povrchu steny sila. Hrúbka betónovej 
krycej vrstvy vodorovnej výstuže bola 
nameraná v intervale od 10 do 25 mm, 
zvislej výstuže od 25 do 40 mm. Zvis-
lá i vodorovná výstuž steny majú rôzny 
stupeň korózie ocele.

Z uvedeného je zrejmé, že skutoč-
ná hrúbka betónovej krycej vrstvy vo-

dorovnej výstuže nespĺňa požiadavky 
pôvodných ani súčasne platných no-
riem. Malá hrúbka betónovej krycej 
vrstvy má za následok pokročilú koró-
ziu najmä vodorovnej výstuže, lokálne 
odpadnutú kryciu vrstvu s  plochou 
niekoľkých dm2 až m2 a hĺbkou 10 až 
40 mm.

Poruchy pôvodných pracovných 
škár v stene sila
Vizuálna prehliadka spolu s  akus-
tickým trasovaním preukázali silne 
porušenie dvoch až štyroch celo-
obvodových pracovných škár v  rôz-
nych výškach stien síl. V  jednotlivých 
silách boli zaznamenané súvislé po-
rušenia pracovných škár dĺžky 68  m 
až 136  m. Zo statického hľadiska je 
treba vzhľadom na  rozsah a  hĺbku 
porúch pôvodných pracovných škár 
– vznik hlbokých celoobvodových ka-
verien (hĺbka 40 až 80 mm) – spoje-
ných s  koróziou betonárskej výstuže 
hodnotiť ako veľmi významné (havarij-
né) poruchy (obr. 2). 

Príčinami vzniku kaverien v pracov-
ných škárach sú predovšetkým  tech-
nologické chyby počas zhotovovania 
steny, ktoré v súčasnosti nie je možné 

1 a) Vizuálne poruchy steny sila, b) zodpovedajúca 
časť rozvinutej steny sila so zaznamenanými 
poruchami 2 Kaverna v pracovnej škáre na von-
kajšom povrchu steny sila   ❚   1 a) Visualisation of 
the silo wall failures, b) corresponding part of the 
developed silo wall with recorded failures 2 Deep 
concrete spalling of the silo wall at construction joint
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Tab. 1 Rozsah poškodenia stien štyroch síl  ❚   
Tab. 1 Extent of degradation in walls of four silos 

Silo č.

Geodeticky  
zameraná dĺžka 

trhlín

Geodeticky zamerané 
poškodené plochy

Koeficient  
k1

1)
Koefiient  

k2
2)

Dĺžka trhlín 
. k1 . k2

Poškodené  
plochy . k1 . k2

[m] [m2] [m] [m2]

1 324 894

1,15 1,3

484,4 1 336,5

2 386 987 577,1 1 475,5

3 379 968 566,6 1 447,2

4 352 944 526,2 1 411,3

Priemer 360,25 948,25 538,6 1 417,6
1) k1 je koeficient zohľadňujúci nedostupnosť a polohu nezameraných dĺžok a plôch
2) k2  je koeficient zohľadňujúci odchýlku rozsahu zistených poškodení pred a po mechanickom 

očistení steny vysokotlakovým vodným lúčom

Tab. 2 Pevnosť betónu v tlaku a modul pružnosti zistené na valcoch odobraných zo steny sila  ❚   
Tab. 2 Concrete strength in compression and modulus of elasticity determined on cylinders from silo wall

Silo č.
Valcová pevnosť Prepočítaná kocková pevnosť Pevnostná trieda Statický modul pružnosti

[MPa] [MPa] [GPa]

1 38,52 48,15 C30/37 32,08

2 43,57 54,46 C40/50 34,51

3 41,30 51,62 C40/50 34,98

4 43,08 53,84 C40/50 34,45

Priemer 41,62 52,02 34,01
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3 Predpokladaný priebeh a rozptyl karbonatácie 
betónu steny sila   ❚   3 Expected course and 
dispersion of concrete carbonation 

5 0 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 3 / 2 0 1 9

jednoznačne identifikovať. Primárne sa 
jedná o tieto chyby:
•    nevhodná konzistencia čerstvého 

betónu, vysoký/nízky vodný súčiniteľ,
•    rozmiešanie čerstvého betónu pri 

jeho ukladaní,
•    oneskorené spájanie dvoch betónov 

v pracovnej škáre,
•    netesnosť debnenia v  mieste pra-

covnej škáry, spojená s  výtokom 
cementového mlieka a tvorbou pó-
rovitej štruktúry na povrchu betónu,

•    nedostatočné/nadmerné zhutňova-
nie čerstvého betónu,

•    neskoré alebo žiadne ošetrovanie 
uloženého betónu, predčasné od-
debnenie a pod.
Najpravdepodobnejšie vznikli hlbo-

ké kaverny kombináciou vyššie uvede-
ných chýb.

Vyšetrovanie trhlín
Počas vizuálnej prehliadky sa zisťovala 
aj poloha, dĺžka a šírka zvislých a vodo-
rovných trhlín v stenách síl. Šírka trhlín 
je dôležitý parameter, ktorý má poten-
ciál významne ovplyvniť používateľnosť 
a  trvanlivosť sila. Monitorovanie zmien 
šírky trhlín počas dlhšieho časového 
obdobia pomáha diagnostikovať príči-
nu a závažnosť trhlín.

Zvislé trhliny vznikajú najmä od tep-
lotného gradientu medzi vnútorným 
a vonkajším povrchom steny sila. Sú 
to väčšinou trhliny prechádza júce cez 
celú hrúbku steny (tzv. deliace trhliny). 
Pri nedostatočnom vystužení steny 
vodorovnou výstužou vznikajú široké 
zvislé trhliny. Za  poruchu z  hľadiska 
trvanlivosti sa označujú, ak ich šírka 
je väčšia ako limitná hodnota wmax 
uvedená v  STN EN  1992-1-1 (pre 
stupne prostredia XC2 až XC4 je wmax 
= 0,3  mm). Deliace trhliny v  stene 
predstavujú zvýšené riziko ak je v sile 
uskladnený materiál citlivý na vlhkosť. 
V tom prípade treba zohľadniť aj STN 
EN 1992-3, ktorá pri skladovaní zvlášť 

citlivého materiálu (napr. cementu) vy-
žaduje, aby bola dodržaná trieda tes-
nosti  1 (priesak obmedzený), trieda 
tesnosti  2 (priesak minimálny), resp. 
trieda tesnosti 3 (priesak nie je povo-
lený). Na základe vyššie uvedeného je 
možné konštatovať, že zvislé deliace 
trhliny neohrozujú iba trvanlivosť, ale 
aj používateľnosť vyšetrovaných síl 
na  cement. Na  utesnenie aktívnych 
trhlín sa odporúča tlaková injektáž 
s  pružnými injektážnymi materiálmi 
na báze polyuretánu. Ak je napätie vo-
dorovnej výstuže vo zvislých trhlinách 
za medzou klzu, treba zvážiť vonkajšie 
vodorovné predpätie steny, ktoré by 
stabilizovalo šírku existujúcich a  za-
bránilo tvorbe nových trhlín [5].

Na  stene sila sa vyskytuje veľké 
množstvo vodorovných trhlín, čo môže 
mať rôzne príčiny. Ak vzdialenosti vo-
dorovných trhlín zodpovedajú osovej 
vzdialenosti vodorovnej prstencovej 
výstuže, potom je zrejmé, že vznik-
li od  expanzných účinkov koróznych 
splodín. Hĺbka týchto trhlín zodpovedá 
hrúbke betónovej krycej vrstvy. Príči-
nou je nedostatočná hrúbka a kvalita 
betónovej krycej vrstvy výstuže. Koró-
zia výstuže ohrozuje spoľahlivosť ste-
ny v dôsledku straty prierezovej plochy 
výstuže a porušenia súdržnosti medzi 
výstužou a betónom. Obmedzená hĺb-
ka vodorovných trhlín vedie k záveru, 
že zaznamenané vodorovné trhliny 
zhoršujú predovšetkým trvanlivosť vy-
šetrovaných síl.

POSÚDENIE Ž IVOTNOSTI  ST IEN
Životnosť železobetónovej kon-
štrukcie sila závisí v  značnej miere 
od  degradácie základných materiá-
lov – betónu a  výstuže – v dôsledku 
interaktívneho pôsobenia fyzikálnych 
a  chemických účinkov, výluhov, pre-
vádzkových a  atmosférických pod-
mienok. Predmetom hodnotenia sú 
nosné materiály steny sila: betón 

a  v  ňom zabudovaná oceľová beto-
nárska výstuž. Oba materiály boli vy-
stavené agresívnemu obklopujúcemu 
prostrediu od  spustenia prevádzky 
sila približne 41  rokov. Na  základe 
vyššie uvedených skutočností sa po-
súdenie životnosti sústreďuje na prie-
beh poškodenia betónu a  korózie 
betonárskej výstuže, ktoré majú roz-
hodujúci vplyv na odolnosť sila z hľa-
diska medzných stavov únosnosti, 
používateľnosti i trvanlivosti.

Korózia výstuže 
Pri vyšetrovaní korózie výstuže sa rozli-
šuje pasívne a aktívne štádium výstuže 
v betóne.

Pasívne štádium
Dĺžka pasívneho štádia výstuže v be-
tóne závisí od  pomeru medzi hrúb-
kou betónovej krycej vrstvy a  hĺbkou 
karbonatácie betónu. Meraním kar-
bonatácie betónu sa zistilo, že hĺbka 
karbonatácie neporušeného betónu 
po 41 rokoch je 15 až 20 mm. Na zá-
klade skutočnosti, že hrúbka betóno-
vej krycej vrstvy dosahovala hodnoty 
od  10 do  25  mm pre vodorovnú vý-
stuž a od 25 mm do 40 mm pre zvislú 
výstuž, je oprávnené predpokladať, že 
v železobetónovej stene sila prebieha 
najmä korózia vodorovnej výstuže. 
Zvislá výstuž bola v  čase vyšetrova-
nia väčšinou v pasívnom štádiu. Ten-
to predpoklad neplatí v  miestach ka-
verien, poškodených škár, líniových 
porúch (trhlín), resp. plošných porúch 
(štrkových hniezd).

Na odhadnutie dĺžky pasívneho štá-
dia výstuže steny sila sa použil vzorec 
podľa MC 2010 [6] v tvare:

 
(1)

    
kde xc je hĺbka karbonatácie betónu, 
W(t) funkcia mezoklimatických podmie-
nok, k koeficient zohľadňujúci priepust-
nosť betónu (napr. w/c, druh cementu) 
a  základné vlastnosti prostredia (napr. 
RH, koncentrácia CO2). Difúzna kon-
štanta betónu Db steny sila v prostredí 
cementárne sa stanovila priamo na zá-
klade merania hĺbky karbonatácie be-
tónu zistenej po 41 rokoch prevádzky 
sila. Následne sa vypočítal predpokla-
daný priebeh a  rozptyl karbonatácie 
betónu steny sila (obr. 3).
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Pre výstuž steny sila, ktorá sa na-
chádza v  karbonatovanej oblasti be-
tónu, sú splnené všetky podmienky 
pre koróziu ocele v  betóne (vlhkosť, 
neutralizácia betónu v  okolí výstuže 
a prístup kyslíka ku katóde korózneho 
článku). Na  základe priebehu karbo-
natácie betónu v  čase zobrazeného 
na obr. 3 možno predpokladať, že vý-
stuž s hrúbkou betónovej krycej vrstvy 
väčšou ako 25 mm je teraz väčšinou 
v  pasívnom štádiu. Pre ochranu vý-
stuže s  krycou vrstvou menšou ako 
30 mm treba urobiť aktívne opatrenia 
na  spomalenie postupu karbonatácie 
betónu (napr. aplikáciu náterového 
systému s veľkým difúznym odporom 
pre CO2). Pre výstuž s  hrúbkou kry-
cej vrstvy väčšou ako 30 mm možno 
predpokladať, že aj pri dlhšej zostat-
kovej životnosti bude dlhodobo chrá-
nená proti korózií. 

Aktívne štádium
V  čase vydania konečného znenia 
MC  2010 neboli k  dispozícii mo-
dely s  medzinárodným konsenzom 
na  predpovedania dĺžky aktívneho 
štádia. Za  ukončenie životnosti sa 
preto často odporúča považovať de-
pasiváciu výstuže. Tento konzervatívny 
prístup k životnosti, najmä u existujú-
cich konštrukcií, nie je celkom opráv-
nený. Aktívne štádium korózie výstuže 
možno považovať za  ukončené, ak 
nastane neakceptovateľná strata prie-
rezovej plochy výstuže alebo ak sú 
v betónovej krycej vrstve trhliny vyvo-
lané koróziou výstuže, ktoré zmenšujú 
súdržnosť výstuže s betónom. Časový 
interval aktívneho štádia ta [roky] sa 

do prejavenia uvedených porúch sta-
novil zo vzťahu [7]: 

 
  

(2)

kde c je hrúbka betónovej krycej vrs-
tvy [mm], Ø priemer výstuže [mm], 
vcorr korózne úbytky ocele [µm/rok]. Ak 
nie sú známe špecifické dáta betónu 
a  prostredia, rýchlosť korózie výstuže 
sa môže stanoviť podľa tab. 3.

Na  základe vyhodnotenia agresív-
nosti prostredia cementárne a merané-
ho korózneho úbytku výstuže sa uva-
žovala hodnota vcorr = 7 µm/rok. Dĺžka 
aktívneho štádia korózie vodorovnej 
betonárskej výstuže ta je pre Ø 14 mm 
8 až 16 rokov a pre Ø 20 mm je 6 až 
11 rokov.

Na základe vypočítanej dĺžky pasív-
neho a aktívneho štádia korózie výstu-
že je možné vypočítať zostatkovú život-
nosť sila.

Z  výpočtov je zrejmé, že dĺžka ak-
tívneho štádia je podstatne kratšia ako 
dĺžka pasívneho štádia, to znamená, 
že pri návrhu opatrení na  predĺženie 
zostatkovej životnosti sila sa treba sú-
strediť na  predĺženie pasívneho štádia 
výstuže zabudovanej v stene sila. V prí-
pade požiadavky na  predĺženia aktív-
neho štádia je možné použiť inhibítory 
korózie, ktoré sa v kvapalnej forme na-
nášajú na povrch betónu.

Korózia betónu
Pod koróziou betónu sa rozumie 
od  povrchu staviva postupujúce ne-
vratné poškodenie betónu, ku ktoré-
mu dochádza pri chemickej reakcii 

betónu so zložkami okolitého pros-
tredia. Intenzita vzájomného pôsobe-
nia prostredia a  betónu závisí nielen 
od  chemických, ale aj od  fyzikálnych 
podmienok, ako sú napr. teplota, tlak 
a  rýchlosť prúdenia. Napriek tomu, 
že väčšina týchto činiteľov je zná-
ma po  kvalitatívnej stránke, nie vždy 
je možné vyjadriť ich vplyv vo  forme 
kvantitatívnych vzťahov. Tie sú dôležité 
najmä pre odhad zostatkovej životnos-
ti steny sila. Stupne vplyvu prostredia 
uvádza STN  EN  206 [8]. Na  základe 
vysokej teploty uskladneného cemen-
tu a  trenia pri plnení a  vyprázdňovaní 
sila možno predpokladať na  vnútor-
nom povrchu betónu steny sila stupeň 
obrusovania XM1 až XM2. Pre von-
kajší povrch betónu steny sila možno 
po  celej výške sila uvažovať stupeň 
prostredia XC4. Vzhľadom na  vysokú 
pevnostnú triedu steny sila C40/50 
nebola pri vizuálnej prehliadke vonkaj-
šieho povrchu steny zistená výraznej-
šia korózia betónu. 

TEPELNO-TECHNICKÝ VÝPOČET 
STIEN
Vyššie opísané silá boli projektované 
v rokoch 1975 až 1979. Od toho času 
nastalo niekoľko podstatných zmien 
v projektovaní – napr. sa sprísnili zaťa-
žovacie normy a  rozšírili sa možnosti 
riešenia aj komplexných numerických 
modelov. Na  rozdiel od  roku 1975 
dnešné numerické nástroje zohľadňujú 
materiálové a  geometrické nelinearity, 
neobmedzené množstvo kombinácií 
zaťažení, rôzne varianty konštrukcie 
a  samozrejme umožňujú automatické 
dimenzovanie výstuže. 

Zároveň je dostupná nová norma 
na  stanovenie zaťaženia síl, STN EN 
1991-4 [9], ktorá statický výpočet sila 
mení na pomerne zložitý súbor úloh. Rie-
šenie sa rozvetvuje a projektant „sa musí 
správne rozhodovať“, čo má uvažovať 
a čo musí preukazovať. To znamená, že 
technológia musí byť dopredu naprojek-
tovaná. Ďalej je potrebné zohľadniť:
•    rozmerové obmedzenia, ktoré urču-

jú, či je možné normu použiť,
•     geometriu – či je silo štíhle, veľmi 

štíhle, resp. hrubostenné,
•    správnu triedu zaťaženia pre silo,
•     techniku plnenia a  vyprázdňovania 

sypkých materiálov skladovaných 
v sile,

•     vlastnosti materiálov v extrémoch ich 
štatistického rozsahu,

•     limity excentricity plnenia sila a  ka-
tegóriu trenia materiálu a steny sila,

•     správne kombinácie zaťažení pre 

80
Ø

ta =        .             , c
Vcorr
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Tab. 3 Rýchlosť korózie výstuže podľa stupňov prostredia (zdroj: [7])  ❚   
Tab. 3 Corrosion rate according to exposure classes (source: [7])

Stupeň prostredia vcorr [µm/rok]

vnútrozemské
vysoká vlhkosť IIa 3

priemerná vlhkosť IIb 2

prostredie s chloridmi mimo morského IV 20

Tab. 4 Tepelno-fyzikálne vlastnosti materiálov a okrajové podmienky  ❚   
Tab. 4 Thermo-physical properties of materials and boundary conditions

Parameter Jednotky Hodnota

betón

tepelná vodivosť λ [W/(m K)] 2,3

merná tepelná kapacita cb [kJ/(kg K)] 1,1

hustota ρ [kg/m3] 2 500

sypký cement

tepelná vodivosť λ [W/(m K)] 0,29

merná tepelná kapacita cb [kJ/(kg K)] 0,92

hustota ρ [kg/m3] 1 500

súčiniteľ prestupu 
tepla 

prirodzené prúdenie αp [W/(m2 K)] 6

nútené prúdenie αpw = 5,6 + 3,95 w [W/(m2 K)] 17,45

rýchlosť vetra mierny vietor w [m/s] 3
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jednotlivé návrhové situácie,
•     realistické teplotné zaťaženia, odvode-

né z teplôt definovaných prevádzkou.

Teplotné zaťaženie sila 
Podľa odporúčaní  STN EN 1991-1-5 
[10] musí byť konštrukcia sila navrhnu-
tá z  hľadiska tepelného zaťaženia pre 
nasledujúce prípady:
•    teplotné zaťaženie vyplývajúce z kli-

matických vplyvov v dôsledku zme-
ny teploty okolitého vzduchu a  sl-
nečného žiarenia,

•    teplotné zaťaženie vyplývajúce z pre-
vádzky sila. 

STN EN 1991-1-5 špecifikuje zložky a hod-
noty teplotného zaťaženia nasledovne: 
•    rovnomerná zložka – podľa charak-

teristickej prevádzkovej teploty ale-
bo podľa teploty okolitého vzduchu 
(obr. 4a),

•    stupňovitá zložka po obvode – lokál-
ny nárast teploty v  dôsledku solár-
nych ziskov, odporúča sa uvažovať 
s hodnotou 15 °C (obr. 4b),

•    gradient teploty po hrúbke steny sila 
medzi vnútorným a vonkajším povr-
chom (ďalej ΔTG) – uvažuje sa na zá-
klade prevádzkovej teploty a teploty 
vonkajšieho vzduchu (obr. 4c).
V prípade sila na uskladnenie cemen-

tu sa preukázalo, že rozhodujúce teplot-
né zaťaženie je zaťaženie z  teplotných 
gradientov v  stene sila, ktoré nastávajú 
v čase po plnení. Najvýraznejší gradient 
možno sledovať v zimnom období, keď 
teplota vzduchu v exteriéri klesá pod bod 
mrazu, ale teplota horúceho cementu 
dosahuje aj 110 °C. Pokiaľ v stene vzniká 
teplotný gradient, ktorý presahuje hodno-
tu ΔTG = 15 až 20 K, nastáva riziko roz-
voja zvislých trhlín. Určenie realistických 

teplotných gradientov však nie je jedno-
duchá úloha a vyžaduje si podrobnejšiu 
nestacionárnu termálnu analýzu. 

Vývoj teploty v čase po plnení mož-
no popísať na  nasledujúcom príklade 
riešeného sila: pre termálnu analýzu sa 
zhotovil 3D numerický model z priesto-
rových (brick) elementov v programe So-
fistik [11]. Model zachytáva podstatnú 
časť geometrie sila a cementovej nápl-
ne. Podľa dostupných podkladov o pre-
vádzke sa ďalej uvažovalo, že sa silo 
postupne plní rýchlosťou 5 m/d horúcim 
cementom s  teplotou Tcem = 110  °C. 
Teplota okolitého vonkajšieho vzduchu 
bola konštantná, Tvzduch = -24 °C. Všet-
kým povrchom v kontakte so vzduchom 
bola priradená termálna okrajová pod-
mienka – prirodzené prúdenie vo vnút-
ri sila a nútené prúdenie z vplyvu vetra 
vonku. Tepelno-fyzikálne vlastnosti ma-
teriálov ako aj okrajové podmienky vstu-
pujúce do modelu sú v tab. 4. Výsledné 
teplotné gradienty po hrúbke steny a ich 
priebeh v čase sú na obr. 5. Na začiatku 
je teplotný gradient nelineárny, s abso-
lútnym rozdielom teplôt ΔTG = 56 K, čo 
predstavuje veľké riziko vzniku trhlín pri 
vonkajšom povrchu. V  priebehu nasle-
dujúcich 9 h sa gradient vyrovnáva do li-
neárneho priebehu s  rozdielom medzi 
povrchmi ΔTG = 30 K. Po  tomto bode 
sa proces ochladzovania postupne spo-
maľuje. Po 36 h už gradienty nepresa-
hujú kritickú hodnotu ΔTG = 15 K. 

Potrebná plocha výstuže 
s uvážením zimnej prevádzky: 
110 ºC / -24 ºC
Nasledujúce výsledky z  programu 
STRAP [12] dokumentujú množstvo po-
trebnej výstuže vo výške do 30 m a nad 

50  m steny sila. Na  obr.  6 je uvedená 
potrebná plocha vodorovnej výstuže 
na  vonkajšom povrchu sila ako obálka 
pre všetky kombinácie MSU podľa [9], 
vrátane účinku teploty z horúcej náplne. 
Podľa projektu je zabudované množstvo 
výstuže 4 390 mm2 do výšky 26,20 m, 
3 770 mm2 do výšky 31,20 m a postup-
ne klesá na 1 540 mm2 (10 Ø 14).

Po  porovnaní výsledkov z  analý-
zy sa potvrdilo, že v spodnej časti sila 
do výšky 30 m je plocha výstuže dos-
tatočná. Vo výške 30 m chýba približ-
ne 100 mm2. V hornej časti sila chýba 
50  % výstuže. Najviac výstuže je po-
trebné na vykrytie teplotného gradientu 
ΔTG = 56  K, čo predstavuje približne 
1 700 mm2 výstuže. Je zrejmé, že pre 
návrh vodorovnej výstuže vo vyšších 
častiach sila je rozhodujúce zaťaženie 
od  prevádzkových teplôt, konkrétne 
od rozdielu teplôt na oboch povrchoch 
sila, t. j. od teplotného gradientu. 
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4 Zložky teplotného zaťaženia podľa odporúčaní 
STN EN 1991-1-5 (zdroj: [10]) 5 Teplotný gradient 
po hrúbke steny sila v čase od plnenia horúcim 
cementom 6 Potreb ná plocha vodorovnej výstuže 
(cm2/m) na vonkajšom povrchu v spodnej a hornej 
časti steny sila, premietnutá do ťažísk siete koneč-
ných prvkov modelu steny sila: a) potrebná výstuž 
steny od 18,5 do 30 m, b) potrebná výstuž steny 
od 55 do 65 m   ❚   4 Relevant temperature com-
ponents according to STN EN 1991-1-5 (source: 
[10]) 5 Temperature gradient over the thickness 
of the silo wall from hot cement filling 6 Required 
horizontal reinforcement area (cm2/m) on the ou-
ter wall surface in lower and upper part of the silo 
wall, projected to centres of the developed mesh 
of the finite element model: a) required horizontal 
reinforcement from 18.5 to 30 m, b) required 
horizontal reinforcement from 55 to 65 m
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ZÁVERY
Na  základe dlhodobých skúseností 
zo stavebno-technického hodnotenia 
priemyselných komínov, chladiacich 
veží a síl sa v príspevku analyzujú prí-
činy najčastejších chýb a porúch stien 
železobetónových síl na  cement. 
Rozsah a  stupeň poškodenia dia-
gnostikovaných stien síl jednoznač-
ne potvrdil, že veľmi významné po-
ruchy sú kaverny, ktoré sa vyskytujú 
v miestach pracovných škár. V článku 
sa konštatuje, že ich vznik je predo-
všetkým dôsledok technologických 
chýb počas zhotovovania steny. Naj-
pravdepodobnejšie sa jedná o  kom-
bináciu chýb uvedených v  odstavci 
Poruchy pôvodných pracovných škár 
v  stene sila. Významnou poruchou 
steny sila je pokročilá korózia vodo-
rovnej betonárskej výstuže v dôsled-
ku malej hrúbky betónovej krycej vrst-
vy. Zmenšovanie prierezovej plochy 

a súdržnosti výstuže s betónom spô-
sobí, že sa výstuž dostane do  plas-
tického stavu, čo vyvolá nárast šírky 
zvislých trhlín.

Od  čias, kedy boli vyšetrované 
silá projektované a  zhotovené, doš-
lo k  výraznému zvýšeniu výkonu vý-
počtových systémov umožňujúcich 
zohľadniť materiálovú a  geometrickú 
nelinearitu, veľké množstvo kombinácií 
zaťažení a analýzu rôznych teplotných 
scenárov prevádzky sila. Nové zaťažo-

vacie normy priniesli zvýšenú intenzitu 
zaťaženia vetrom a  významný nárast 
seizmického zaťaženia.

Na  základe citlivosti cementu 
na  vlhkosť je možné konštatovať, že 
zvislé deliace trhliny ohrozujú trvan-
livosť i  používateľnosť síl na  cement, 
takže steny by mali byť navrhnuté 
na triedu tesnosti 2, resp. 3. Na utes-
nenie deliacich trhlín sa odporúča in-
jektovanie pružným, nízko viskóznym 
materiálom na báze polyuretánu.

Z hodnotenia životnosti síl je zrejmé, 
že vypočítaná dĺžka aktívneho štádia je 
podstatne kratšia ako dĺžka pasívne-
ho štádia, to znamená, že pri návrhu 
opatrení na predĺženie zostatkovej ži-
votnosti sila sa odporúča sústrediť sa 
na predĺženie pasívneho štádia výstu-
že v betóne. 

Po  vyhodnotení výsledkov static-
ko-dynamického výpočtu je zrejmé, že 
pre návrh vodorovnej výstuže steny sila 
je rozhodujúce zaťaženie od  prevádz-
kových teplôt, konkrétne od  rozdielu 
teplôt na  protiľahlých povrchoch sila, 
t. j. od teplotného gradientu. Tento úči-
nok sa preveril stacionárnym i nestacio-
nárnym tepelno-technickým výpočtom.
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