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V tuneloch a garážach je zvýšená kon-
centrácia CO2 vo vzduchu, ktorá urých-
ľuje karbonatáciu betónu spojenú s po-
klesom jeho alkality. Pre výstuž, ktorá sa 
nachádza v betóne s pH < 9, sú tým 
často splnené podmienky (pH < 10, vlh-
kosť a prítomnosť kyslíka) pre koróziu. 
Chloridové ióny z chemických rozmra-
zovacích látok (CHRL) bývajú v zime vo-
zidlami zavlečené do garáže, kde vyvo-
lávajú akcelerovanú koróziu výstuže. Na 
pojazdných plochách vznikajú ohybové 
trhliny od účinkov priameho zaťaženia 
a deliace trhliny od nepriameho zaťaže-
nia. Trhliny uľahčujú prienik CO2 a chlo-
ridov do betónu. Neutesnené trhliny 
urýchľujú koróziu výstuže a tým skracu-
jú životnosť základových a stropných 
dosiek i rámp hromadných garáží. Elek-
trochemická korózia ocele zmenšuje 
prierezovú plochu výstuže a porušuje 
súdržnosť výstuže s betónom, čo spôso-
buje statické problémy a skrátenie ži-
votnosti najmä stropných dosiek.
Systém na ochranu horného povrchu po-
jazdných plôch hromadných garáží treba 
navrhnúť na základe skutočných alebo 
predpokladaných príčin zhoršenia stavu 
železobetónových dosiek podľa zásad 
a metód na ochranu povrchu betónu, 
ktoré stanovuje STN EN 1504-9 [1].

Na zabezpečenie plánovanej život-
nosti pojazdných plôch hromadných ga-
ráží sa používajú sekundárne ochranné 
prostriedky. Na nové pojazdné plochy 

SEKUNDÁRNA OCHRANA POJAZDNÝCH PLÔCH 
HROMADNÝCH PODZEMNÝCH GARÁŽÍ
SECONDARY PROTECTION OF FLOOR SLABS OF 
UNDERGROUND PARKING GARAGES
Juraj Bilčík, Július Šoltész

V príspevku sú hodnotené agresivita prostredia hromadných podzemných garáží a možnosti sekundárnej 
ochrany pojazdných plôch. Prostredie hromadnej garáže je mimoriadne agresívne najmä v súvislosti s koró-
ziou oceľovej výstuže v stropných doskách. Pasívne a aktívne štádium korózie betonárskej výstuže skracujú 
zvýšená vlhkosť a koncentrácia CO2 a prítomnosť chloridov a trhlín. Kvalitná a včasná sekundárna ochrana 
predstavuje účinné a ekonomické opatrenie na predĺženie životnosti pojazdných plôch podzemných garáží. 
The paper evaluates the aggressiveness of the environment of underground parking garages and the possi-
bilities of secondary protection of tra�icked surface. The environment of the parking garage is extremely 
aggressive, especially regarding the corrosion of steel reinforcement in concrete ceiling slabs. Increased  
humidity and CO2 concentration, the presence of chlorides and cracks shorten the passive and active stages 
of corrosion of reinforcement. A high quality and timely secondary protection provides an e�ective and  
economical measure to extend the life of parking garages.

stropných dosiek sa najčastejšie na-
nášajú pružné náterové systémy so 
schopnosťou premosťovať trhliny, na 
základové dosky kombinácia nepruž-
ných náterových systémov a injektova-
nie trhlín. Na utesnenie existujúcich trh-
lín môže byť vhodné aj bandážovanie 
trhlín. V prípade, že je betonárska výstuž 
depasivovaná a prebieha elektrochemic-
ká korózia ocele, je možné koróziu spo-
maliť alebo zastaviť pomocou inhibíto-
rov korózie alebo katódovou ochranou 
výstuže.

Posúdenie účinkov  
agresivity prostredia  
v podzemných garážach
Povrch pojazdných plôch hromadných 
podzemných garáží je najčastejšie vy-
stavený stupňom prostredia XC3 (po-
jazdné plochy s celoplošnou povrcho-
vou ochranou), XD3 (pojazdné plochy 
bez sekundárnej ochrany alebo len s lo-
kálnou ochranou trhlín) a XM1 (mierny 
stupeň obrusovania betónu).

Teplota a vlhkosť  
v podzemných garážach
Pri odhadovaní rizika korózie výstuže 
v betóne treba zohľadniť vlhkostné po-
mery v podzemnej garáži, kvalitu betó-
nu a použitú sekundárnu ochranu po-
jazdných plôch.

V priebehu novembra a decembra 
bola v podzemnej garáži sledovaná tep-

lota a vlhkosť vzduchu pomocou termo-
-hygrometra umiestneného v 3. PP. Za-
znamenané priemerné teploty a vlhkosť 
vzduchu v sledovanom období sú uve-
dené v tab. 1.

Relatívna vlhkosť vzduchu väčšia 
ako 70 % umožňuje koróziu výstuže 
v betóne. Betón s obsahom chloridov 
má zvýšenú schopnosť prijímať vlhkosť 
zo vzduchu (hygroskopicitu) a korózia 
výstuže prebieha aj pri relatívnej vlhkos-
ti vzduchu 50 až 60 %.

Na základe uvedeného možno kon-
štatovať, že vlhkosť vzduchu v podzem-
ných garážach má hodnoty, ktoré umož-
ňujú koróziu výstuže v betóne iniciovanú 
karbonatáciou betónu aj chloridmi.

Korózia výstuže iniciovaná  
karbonatáciou betónu 
Obsah CO2 sa v bežnom prostredí vysky-
tuje v množstve približne 0,03 obj. %. 
V garážach dosahuje koncentrácia CO2 
niekoľkonásobne vyššie hodnoty, v prie-
mere 0,2 %. Karbonatácia betónu je 
spojená s poklesom alkality betónu na 
hodnotu pH < 10, kedy sa stráca stabili-
ta pasivujúceho povlaku na výstuži (de-
pasivácia), čo vedie k plošnej korózií 
oceľovej výstuže.

Z obr. 1 je zrejmé, že v konštrukciách 
hromadných garáží zhotovených z betó-
nu pevnostnej triedy C30/37 (a vyššej) 
a s hrúbkou krycej vrstvy cnom > 25 mm 
je výstuž dlhodobo chránená proti koró-
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zii iniciovanej karbonatáciou betónu aj 
napriek zvýšenému obsah CO2.

 Korózia výstuže iniciovaná 
chloridmi v betóne
Chloridy v betóne sú schopné iniciovať 
urýchlenú lokálnu koróziu výstuže aj 
v alkalickom prostredí betónu. Zvlášť 
citlivé sú stropné dosky viacpodlažných 
podzemných garáží, ak chloridmi konta-
minovaná voda preniká trhlinami k vý-
stuži pri jednom alebo pri oboch povr-
choch dosky.

Obsah chloridov v betóne sa vyja-
druje percentuálnym podielom chlo-
ridových iónov k hmotnosti cementu. 
Koncentrácia chloridov v úrovni vý-
stuže sa porovnáva s kritickým obsa-
hom chloridov vyvolávajúcim depasi-
váciu výstuže. Kritický obsah chlori-
dov v betóne závisí na zložení betónu 
a environmentálnych podmienkach 
prostredia. Kritická úroveň chloridov 
pre železobetón je v intervale od 
0,2 do 0,4 % [2]. Bolo však zistené, že 
ani pri hodnote Cl = 1 % neboli ziste-
né stopy korózie, kým na druhej stra-
ne pri hodnote 0,1 % korózia výstuže 
zaznamenaná bola. Transport chlori-
dov v povrchovej vrstve betónu pre-
bieha predovšetkým formou kapilár-

nej nasiakavosti vody kontaminova-
nej chloridmi (obr. 3a). Vo väčších 
hĺbkach od povrchu betónu prebieha 
najmä difúzia chloridových iónov 
k výstuži na základe rozdielu ich kon-
centrácie.

Vplyv trhlín na koróziu výstuže 
Trhliny v stropných doskách garáží 
urýchľujú karbonatáciu betónu a prienik 
chloridových iónov do betónu v mieste 
trhlín. V zásade rozlišujeme trhliny sta-
tické a technologické. Od statického za-
ťaženia vznikajú čiastočné trhliny pri 
hornom alebo dolnom povrchu, podľa 
znamienka ohybových momentov v do-
ske. Deliace trhliny vyvolávajú objemo-
vé zmeny v betóne od zmeny teploty 
a/alebo vlhkosti betónu. Typický tvar 
trhlín v lokálne podopretých stropných 
doskách je zobrazený na obr. 2.

Z hľadiska trvanlivosti sú nebezpečné 
najmä deliace trhliny (príklad a) a d) na 
obr. 2), ktoré môžu vzniknúť v stropnej 
doske jeden až tri dni po betonáži (ozna-
čujeme ich ako skoré trhliny), alebo 
neskôr počas prevádzky (označujeme 
ich ako neskoré trhliny). Skoré trhliny 
vznikajú v dôsledku veľkej vodorovnej 
tuhosti masívnych stien a objemových 
zmien betónu, najmä od zmeny teploty. 

Neskoré trhliny vznikajú, resp. zväčšujú 
svoju šírku po priťažení konštrukcie úžit-
kovým zaťažením a od zmrašťovania 
betónu. Z klimatických vplyvov je naj-
častejšie rozhodujúce ochladenie kon-
štrukcie počas prvej zimy.

V trhlinách možno očakávať výrazne 
vyššie hodnoty obsahu chloridov v betó-
ne, čo poukazuje na význam ich včasné-
ho utesnenia a pravidelnej kontroly tes-
nosti počas celej životnosti dosiek.
Chloridmi kontaminovaná voda preniká 
cez trhlinu od horného povrchu dosky 
k výstuži a následne sa môže vodorov-
ne šíriť na spodnom povrchu výstuže 
v dutine od sadania a plastického 
zmrašťovania betónu (obr. 3). Touto 
cestou môžu chloridy vyvolať koróziu 
výstuže na veľkej ploche dosky.

Tab. 1 Priemerná teplota a vlhkosť vzduchu 
v 3. PP podzemnej garáže
Tab. 1 Average temperature and humidity 
in the 3rd floor of an underground garage

Merané obdobie Vlhkosť
[% R.V.]

Teplota
[°C]

21. až 27. 11.   75 až 80    21

5. až 8. 12.   68 až 70    23
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Cementová matrica 
s rovnomernou
koncentráciou
chloridov
Nerovnomerná 
koncentrácia 
chloridov
Kamenivo

Trhlina

Výstuž

Dutina pod výstužou
Výstuž

Anóda Katóda
korózneho článku

Voda s chloridmi

Trhlina

Hrdza

Kapilárna 
nasiakavosť

Difúzia chloridov

1 Predpokladaný postup karbonatácie betónu 
s rôznou pevnostnou triedou 2 Typický tvar trhlín 
v lokálne podopretej stropnej doske podzemnej 
garáže (zdroj: [3]) 3 a) Transport chloridov 
v betóne, b) chloridmi iniciovaná korózia v okolí 
trhliny (zdroj: [4]) 
1 Prediction of carbonation progress with 
different concrete strength classes 2 Typical 
pattern of cracks in flat slabs in an underground 
garage (source: [3]) 3 a) Transport of chlorides in 
concrete b) chloride-initiated corrosion around 
cracks (source: [4])

Legenda: 
a) diagonálne deliace trhliny v rohu dosky, 
b) diagonálne trhliny na spodnom povrchu dosky, 
c) trhliny na spodnom povrchu dosky v mieste 
maximálnych kladných momentov, 
d) deliace trhliny v strede rozpätia, 
e) trhliny na hornom povrchu v miestach 
maximálneho záporného momentu, 
f) radiálne šmykové trhliny na hornom povrchu 
okolo stĺpov (bez doskového zosilnenia)
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Z uvedeného vyplýva, že ak sa včas 
neprijmú opatrenia na utesnenie trhlín, 
môže v dôsledku v malej anodickej 
a veľkej katodickej oblasti korózneho 
článku prebiehať akcelerovaná bodová 
korózia výstuže. V nenápadnej trhline 
šírky 0,25 mm na povrchu pojazdnej 
plochy bola po 15 rokoch prevádzky ga-
ráže zistená 75 % strata prierezovej plo-
chy výstuže Ø 10 mm pri hornom povr-
chu stropnej dosky (obr. 4). Z uvedené-
ho je zrejmé, že najväčšie riziko trvanli-
vosti dosiek v hromadných garážach 
predstavuje kombinácia trhlín a chlo-
ridmi kontaminovanej vody.

Takmer všetky trhliny v stropných 
doskách hromadných garáži sú aktívne, 
to znamená, že v čase menia svoju šír-
ku. Z hľadiska trvanlivosti a výberu 
sekundárnej ochrany pojazdných plôch 
je dôležité ohraničiť šírku trhlín a jej pe-
riodické zmeny. Súvisí to s obmedzený-
mi schopnosťami sekundárnej ochrany 
premosťovať trhliny. Šírka trhlín 
v železobetónových konštrukciách sa 
kontroluje množstvom a priemerom vý-
stuže. Stropné dosky garáží by mali byť 
preto kontinuálne vystužené po celej 
ploche dosky pri oboch povrchoch.

Na obmedzenie množstva a šírky 
trhlín je možné použiť aj smernicu pre 
vodonepriepustné betónové konštruk-
cie [5]. Vodonepriepustná doska bez 
deliacich trhlín sa dosiahne konštrukč-
nými, technologickými a výrobnými 
opatreniami. Základným konštrukčným 
opatrením pre stropné dosky je klzné 
uloženie dosky na steny, čo zmenší vy-
nútené napätia od objemových zmien.

Hlavné technologické opatrenia pre 
stropné a základové dosky sú:
• betón s pomalým nárastom pevnos-

ti a malým zmrašťovaním,
• menšie dávky cementu s nízkym 

alebo veľmi nízkym hydratačným 
teplom (napr. CEM III/B 32,5 N),

• optimálna teplota pri ukladaní čers-
tvého betónu (12 až 18 °C).
Primárnym výrobným opatrením je 

včasné ošetrovanie betónu proti vysy-
chaniu, zohrievaniu (v lete) a ochladzo-
vaniu (v zime).

Aj v prípade, že na pojazdnej ploche 
trhliny nevzniknú, sa odporúča plošná 
sekundárna ochrana. Pojazdné plochy 
s plošným ochranným systémom majú 
stupeň prostredia XC3, bez plošnej 
ochrany XD3. Hrúbka betónovej krycej 

vrstvy pre stupeň XC3 je 25 mm, pre 
stupeň XD3 45 mm. S narastajúcou 
hrúbkou krycej vrstvy klesá schopnosť 
výztuže prenášať tahové napätie v po-
vrchovej vrstve a tým obmedziť šírku 
trhlín, ktoré sa môžu prejaviť počas 
prevádzky garáže.

V masívnych základových doskách 
treba deliace trhliny utesniť nielen pred 
vozidlami zavlečenou kontaminovanou 
vodou, ale aj pred tlakovou podzem-
nou vodou [6]. Táto by mohla plošný 
ochranný systém porušiť. V trhlinách, 
v závislosti od pomeru výšky hladiny 
podzemnej vody k hrúbke základovej 
dosky a šírke trhlín, môže dôjsť k sa-
moutesneniu trhlín [7]. Pre základové 
dosky sa preto odporúča urobiť termo-
dynamický a napätostný výpočet, ktorý 
môže zmenšiť riziko vzniku presakujú-
cich trhlín a tým aj náklady na ich do-
datočné utesnenie [8].

Návrh sekundárnej ochrany  
pojazdných plôch
Na zabezpečenie plánovanej životnosti 
konštrukcií hromadných garáží sa použí-
vajú primárne a sekundárne opatrenia. 
V prípade, že sa pri návrhu alebo zhoto-
vovaní dostatočne nezohľadnili požia-
davky primárnej ochrany betónu, alebo 
je táto ochrana vzhľadom na agresivitu 
prostredia nedostatočná, vyžaduje sa 

sekundárna ochrana betónu pojazdných 
plôch. Zásada a metódy na ochranu pro-
ti vnikaniu škodlivých činiteľov, ktoré sú 
vhodné na sekundárnu ochranu pojazd-
ných plôch, sú uvedené v tab. 2.

Pri návrhu sekundárnej ochrany po-
jazdných plôch hromadných garáží sa 
zohľadňuje aj aktuálny stav pojazdných 
plôch. V  železobetónových doskách 
s trhlinami so šírkou w ≤ 0,4 mm je 
vhodná aplikácia pružného náterového 
systému so schopnosťou premostenia 
aktívnych trhlín na pojazdných plo-
chách. Ak sa v doskách vyskytujú alebo 
očakávajú aj širšie trhliny, potom je 
v závislosti od šírky trhlín možné použiť 
kombináciu pružného náterového sys-
tému s injektovaním alebo bandážova-
ním trhlín. Ak výstuž v doske už korodu-
je, je potrebné tento proces zastaviť. 
V posledných rokoch bola zaznamena-
ná zvýšená účinnosť inhibítorov korózie 
výstuže, ktoré sa v kvapalnej forme  
striekajú na povrch betónu.

Návrh povrchových  
ochranných systémov
Problematika životnosti pojazdných 
plôch hromadných garáží je veľmi ak-
tuálna, najmä pre stropné dosky a ram-
py. Kombinácia agresívneho prostre-
dia, predovšetkým prítomnosť chlori-
dov, v kombinácii s výskytom trhlín vý-

Tab. 3 Možnosti ochranných systémov triedy OS 8, OS 10 a OS 11 na premostenie trhlín (zdroj: [10])
Tab. 3 Ability of protective systems class OS 8, OS 10 and OS 11 to bridge cracks (source: [10])

Smernica Ochranný 
systém

Pri skúške zistené 
maximálne 

premostenie 
trhliny

Dynamická 
zmena šírky 

trhliny

Trieda 
dynamického 
premostenia

trhliny

Odporúčaná 
návrhová 

hodnota šírky 
trhliny wk

DAfStb
Smernica pre 
rekonštrukcie
[11]

OS 8 - - tuhý OS -

OS 10

0,45 mm 
následné 

premostenie na 
šírku 1 mm

0,3 ± 0,1 mm
vždy 

s premostením
± 0,5 mm

IV T+V
B4.21) 0,30 mm

OS 11 0,35 mm

0,2 ± 0,1 mm
vždy 

s premostením
± 0,5 mm

II T+V
B3.21) 0,25 mm

Pozn.: 1) trieda dynamického premostenia trhliny podľa STN EN 1062-7 [12]

Tab. 2 Zásada a metódy týkajúce sa ochrany betónu proti vnikaniu (zdroj: [1])
Tab. 2 Principle and methods related to concrete defects (source: [1])

Zásada a jej definícia Princíp metódy (metóda)

1 (PI) 

Ochrana proti vnikaniu:
obmedzenie alebo zabránenie 
prieniku škodlivých činiteľov 
(napr. vody, iných kvapalín 
a pod.)

1.2  Povrchové úpravy so schopnosťou 
premostenia trhlín a bez tejto schopnosti

1.3 Miestne bandážovanie trhlín
1.4 Vyplnenie trhlín
1.5 Premena trhlín na pracovnú škáru
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znamne zmenšuje ich trvanlivosť. 
Vhodne vybrané a včasne aplikované 
ochranné náterové systémy sú účinný 
spôsob sekundárnej ochrany na predĺ-
ženie životnosti dosiek hromadných 
garáží.

Požiadavky na vlastnosti, kontrolu 
kvality a hodnotenie zhody povrcho-
vých ochranných systémov uvádza 
EN 1504-2 [9], ale aj viaceré národné 
predpisy. Najviac prepracované a rozší-
rené sú nemecké predpisy, ktoré 
uvádzajú pre pojazdné plochy parko-
vacích garáží povrchové ochranné sys-
témy (OS) triedy OS 8, OS 10 a OS 11 
(tab. 3). 

Ako sekundárne opatrenia sú vhod-
né pružné náterové systémy so schop-
nosťou prekrývať trhliny (OS 10 a OS 11), 
resp. kombinácia nepružných nátero-
vých systémov (OS 8) s injektovaním 
alebo bandážovaním trhlín. Pružné ná-
terové systémy sa vzhľadom na celkovú 
životnosť, prevádzkové náklady a nákla-
dy na údržbu považujú za najvýhodnejší 
variant sekundárnej ochrany betónu po-
jazdných stropných dosiek. Nepružné 
náterové systémy v kombinácii s injek-
tovaním sú vhodné na sekundárnu 
ochranu pojazdných základových do-

siek vystavených tlaku podzemnej vody. 
Pracovné škáry medzi doskami a stena-
mi (stĺpmi) sa utesňujú vytiahnutím 
ochranného systému minimálne 
150 mm nad pojazdnú plochu (obr. 5). 
O spáde stropnej dosky roz hoduje 
investor. Projektant by mal investora 
upozorniť na výhody a nevý hody spá-
dového, resp. bezspádového variantu.

Systém na ochranu horného povrchu 
pojazdných plôch hromadných garáží sa 
volí na základe existujúcich alebo oča-
kávaných chýb a porúch dosiek a zásad 
a metód na ochranu povrchu betónu, 
ktoré stanovuje EN 1504-9 [1]. Varianty 
ochranných systémov podľa smernice 
[10] sú uvedené v tab. 4.

Pri výbere náterového systému boli 
často problémy s požiadavkami na jeho 
pružnosť, mechanickú odolnosť a pro-
tišmykové vlastnosti. V posledných ro-
koch sa osvedčili dvojzložkové polymo-
čovinové (polyurea) nátery, ktoré spĺňa-
jú všetky uvedené požiadavky. Vzhľa-
dom na rýchle tuhnutie, rozťažnosť pri 
pretrhnutí ~400 %, pevnosť v ťahu väč-
šiu ako 20 MPa a schopnosť premosťo-
vať dynamické trhliny triedy B 4.2. [12] 
sa dá očakávať ich široké uplatnenie na 
sekundárnu ochranu betónu.

Injektovanie trhlín
Tlaková injektáž trhlín je popri povrcho-
vých ochranných systémoch najrozšíre-
nejšia metóda tesnenia trhlín. Požia-
davky na riadenie kvality a hodnotenia 
zhody pri injektovaní trhlín uvádza STN 
EN 1504-5 [13].

V podzemných garážach vznikajú 
v 1. PP od synergického účinku teplot-
ných zmien a úžitkového zaťaženia väčšie 
zme ny šírky trhlín. V nižších podzemných 
podlažiach sú teplotné rozdiely menšie, 
tam vyvolávajú väčšie zmeny šírky trhlín 
najmä účinky úžitkového zaťaženia. 
Trhliny v stropných doskách a rampách 
preto treba považovať za aktívne. Navrh-
nutý pružný náterový systém zabezpečí 
sekundárnu ochranu stropnej dosky pre-
mostením trhlín so šírkou w0 < 0,4 mm. 
Zmeny šírky trhlín so šírkou w0 ≥ 0,4 mm 
náterový systém nepremostí (s výnim-
kou vyššie uvedených polyurea náterov), 
preto sa tieto trhliny utesňujú pružným 
injektážnym materiálom, najčastejšie na 
báze nízkoviskóznej polyuretánovej živi-
ce. Cieľom injektovania je úplné vyplne-
nie trhliny tlakom živice cez injektážny 
ventil a šikmý vrt. Pre stropné dosky je 
vhodný vrt pod uhlom približne 45° (kri-
žovanie trhliny približne v strede hrúbky 

4 a) Obnažená výstuž pri hornom povrchu 
pojazdnej plochy, b) detail bodovej korózie 
výstuže 5 Utesnenie pracovnej škáry medzi 
stropnou doskou a stenou (stĺpom) 
6 Injektovanie deliacej trhliny v doske
4 a) Reinforcement uncovered near to the 
wearing surface of the floor slab, b) detail 
of the localised corrosion of the reinforcement 
5 Sealing of the construction joint between 
the floor slab and the wall (column) 6 Injection 
filling of a crack across the slab 

trhlina injektážny vrt

4a 4b

5 6
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dosky), pre základové dosky pod uhlom 
45 až 60° (križovanie trhliny v 2/3 hrúb-
ky dosky) (obr. 6).

Po zatvrdnutí polyuretánovej živice 
sa pre trhliny šírky w ≥ 0,3 mm môže 
uvažovať so zmenou šírky ∆w ≤ 0,05 w
a pre w ≥ 0,5 mm so zmenou ∆w ≤ 0,1 w. 
To znamená, že trhliny so šírkou 
w < 0,3 mm budú trvanlivo utesnené iba 
v prípade, ak zmeny šírky trhliny budú 
veľmi malé [14]. Injektovanie trhlín je 
optimálne v čase ich najväčšej šírky, pri 
trhlinách od objemových zmien betónu 
pri nižších teplotách (minimálne 6 °C). 
Vzdialenosť medzi injektážnymi ventilmi 
nemá byť väčšia ako polovina hrúbky 
dosky [15].

V súvislosti s injektovaním trhlín tre-
ba upozorniť, že zaliatie alebo injekto-
vanie aktívnych trhlín materiálom na 
báze epoxidových živíc nie je vhodné. 
Epoxidové živice majú väčšiu pevnosť 
v ťahu ako betón, pri obmedzení skráte-
nia betónovej dosky vzniknú v blízkosti 
pôvodnej trhliny nové trhliny.

Bandážovanie trhlín 
Pri sekundárnej ochrane pojazdných 
plôch sa osvedčili pevné náterové 
ochranné systémy OS 8 na báze epoxi-
dových živíc. Sú trvanlivé, mechanicky 

odolné a cenovo dostupné. Ich nevýho-
dou je neschopnosť premostenia aktív-
nych trhlín. Utesnenie aktívnych trhlín 
pojazdných plôch sa pri aplikácii 
ochranného systému OS 8 najčastejšie 
kombinuje s pružným injektovaním trh-
lín. V súčasnosti sa uplatňuje aj alterna-
tíva lokálneho utesnenia aktívnych trh-
lín pomocou bandáže. Bandáž (obr. 7) 
musí zabezpečiť:
• schopnosť prekrývať očakávané 

zmeny šírky aktívnej trhliny – trieda 
dynamického premostenia B4.1 
(+10 °C) [12],

• mechanickú odolnosť a trvanlivosť 
na pojazdných plochách,

• protišmykové vlastnosti povrchu.
Postup bandážovania trhliny na po-

jazdnú plochu s existujúcim náterovým 
systémom: 
• povrch pojazdnej plochy v okolí trhli-

ny sa musí očistit a vysušiť, tak aby 
bol bez mastných alebo olejových 
stôp,

• na očistený povrch sa nanesie zá-
kladný náter a do vlhkého náteru sa 
vtlačí flísová páska šírky minimálne 
200 mm,

• po zatvrdnutí základného náteru sa 
nanesie krycí povrchový náter.

Bandážovanie aktívnych trhlín je ceno-

Tab. 4 Varianty ochranných systémov pojazdných betónových plôch (zdroj: [10])
Tab. 4 Variants of protective systems for concrete parking areas (source: [10])

Popis
ochranného 
systému

Variant A Variant B Variant C

bez plošnej povrchovej 
ochrany alebo bez tesnenia 

(so zvláštnym opatrením 
pre trhliny a škáry)

s plošnou povrchovou 
ochranou

s plošným, trhliny 
premosťujúcim tesnením

a ochrannou vrstvou

podvariant

A1 A2 B1 B2 C1 C2

zhotovenie 
bez trhlín

lokálna ochrana 
trhlín a škár 

(napr. bandáž 
premosťujúca 

trhliny)

celoplošne nanesené 
tuhé vrstvy:

OS 8 so sprievodným 
ošetrením trhlín (napr.  
ban dáž premosťujúca 

trhliny)

celoplošne na nesené 
vrstvy premosťujúce 

trhliny:
OS 10 s pojazdnou 

vrstvou alebo
OS 11

OS 10
alebo pásové tesnenie 
proti podtečeniu vždy 
s tesniacou a ochran-

nou vrstvou liateho 
asfaltu

dvojvrstvové 
pásové tesnenie 
proti podtečeniu 

s ochrannou vrstvou

návrhové zásady1) a c c b a, b a, b

stupne prostredia 
a vlhkosti

XD3, XC4, WA XD1, XC3, WF XC3, WF

(prípadne XF2 alebo XF4) (prípadne XF1) (prípadne XF1)

minimálna krycia 
vrstva betonárska výstuž 40 mm betonárska výstuž 40 mm betonárska výstuž 20 mm

cmin predpínacia výstuž 50 mm predpínacia výstuž 50 mm predpínacia výstuž 30 mm

prehliadky
každoročne počas prvých 5 rokov, potom minimálne:

každé 
2 roky každoročne každoročne každoročne každé 2 roky každé 2 roky

Pozn.: 1)  Riadok 4 zvýrazňuje potrebu, na základe statikom zvoleného nosného systému, odsúhlasiť s projektantom návrhové zásady na obmedzenie vzniku a/alebo 
šírky trhlín, a to buď:
zásada a: vhodnými statickými (napr. predpätie), konštruktívnymi alebo technologickými opatreniami zabrániť vzniku trhlín, 
zásada b: pripúšťa sa vznik trhlín, ktorých šírka bude ohraničená polohou a množstvom výstuže, 
zásada c: v niektorých oblastiach sa počíta aj so vznikom trhlín väčších šírok, ktoré sa plánovane utesnia.

vo výhodná alternatíva k celoplošnej 
sekundárnej ochrane pojazdných plôch. 
Rýchlo reaktívny polymetylmetakrylát 
umožňuje rýchle, provizórne alebo 
dlhodobé utesnenie trhlín pojazdných 
plôch bandážovaním.

Inhibítory korózie výstuže 
Ak sa počas prevádzky garáže zistia 
podmienky pre koróziu výstuže 
v betóne alebo sa na povrchu betónu 
prejavia účinky korózie výstuže, je tre-
ba urobiť okamžité opatrenia na pasi-
váciu výstuže. STN EN 1504-9 [1] 
uvádza zásady 10 a 11, ktoré umožňu-
jú katodickú ochranu výstuže, resp. 
úpravu anodickej oblasti korodujúcej 
výstuže.

V posledných rokoch bola zazname-
naná zvýšená účinnosť multifunkčných 
inhibítorov korózie výstuže, ktoré sa 
v kvapalnej forme striekajú na povrch 
betónu. Jedná sa o látky, ktoré migrujú 
k výstuži a v jej bezprostrednom okolí 
vytvárajú chemickú bariéru. Tá bráni 
prístupu chloridových iónov k výstuži 
a eliminuje katodické a anodické reak-
cie korózie výstuže. Na overenie účin-
nosti nízko viskózneho jednozložkové-
ho inhibítora korózie výstuže na báze 
silanov boli v roku 2015 urobené skúš-
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ky na Ústave Eduardo Torroja v Mad-
ride [16]. Výstuž bola uložená v štan-
dardných maltových vzorkách s 2% 
obsahom NaCl v zámesovej vode. In-
hibítor bol nanesený na povrch vzo-
riek podľa technického listu výrobcu 

a v rôznych časových obdo biach bola 
vyhodnotená rýchlosť korózie výstuže 
Icorr [µA/mm2], výsledky sú zobrazené 
na obr. 8.

Z obr. 8 je zrejmé, že použitím inhi-
bítora sa znížila rýchlosť korózie pod 
hodnotu 0,001 µA/mm2. Oceľová vý-
stuž v betóne sa považuje za pasivo-
vanú, ak rýchlosť korózie je menšia 
ako 0,002 µA/mm2. Podobné výsledky 
boli dosiahnuté aj pre karbonatáciou 
betónu iniciovanú koróziu výstuže.

Záver
Vzhľadom na zvýšené požiadavky na 
statickú dopravu je problematika ži-
votnosti pojazdných plôch hromad-
ných garáží veľmi aktuálna. Kombiná-

cia agresívneho prostredia (chloridy) 
a výskytu trhlín významne zmenšuje 
trvanlivosť najmä stropných dosiek 
a rámp. Sekundárna ochrana pojazd-
ných plôch hromadných garáží musí 
byť navrhnutá tak, aby zohľadňovala 
aktuálny stav konštrukcie, agresivitu 
prostredia a plánovanú životnosť. 
Vhodne vybrané a včasne aplikované 
ochranné náterové systémy, injekto-
vanie a bandážovanie trhlín alebo 
ich kombinácie sú účinné spôsoby 
se kundárnej ochrany na predĺženie 
životnosti pojazdných plôch strop-
ných i základových dosiek hromad-
ných garáží. Na zastavenie korózie 
výstuže sa odpo rúča použitie multi-
funkčných inhibítorov korózie vý-
stuže.

Na základe skúseností autorov je 
možné konštatovať, že závažné poru-
chy pojazdných plôch hromadných 
garáží sa často neprejavujú v záručnej 
dobe, ale až po 15 až 30 rokoch pre-
vádzky. Požadovaním intenzívnej 
údržby sa riziko pripíše majiteľovi 
(správcovi) garáže, pravdepodobne 
bez toho, aby si ten uvedomoval dôle-
žitosť údržby. Takýto scenár môže byť 
prospešný pre projektanta a zhotovi-
teľa, je však v rozpore so zásadami tr-
valo udržateľného rozvoja.

Táto práca vznikla s podporou výskumného projek-
tu VEGA č. 1/0645/20 Navrhovanie a zosilňovanie 
betónových konštrukcií na trvanlivosť a Agentúry 
na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy 
č. APVV-17-0204.
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