
Silosy ¿elbetowe
Technologie napraw, renowacji 
i wzmacniania 



Naprawa silosów ¿elbetowych
 

Czym s¹ silosy ? 

Silosy to du¿e, cienkoœcienne, wysokie 
konstrukcje ¿elbetowe, o du¿ej œrednicy 
przeznaczone g³ównie do przechowywania 
zbó¿, cukru, cementu, wêgla itp. 

Najczêstsze problemy 
� Du¿e poziome i pionowe spêkania i rysy 
� Niska wytrzyma³oœæ betonu 
� Degradacja betonu 
� Wadliwe styki robocze 
� Korozja stali zbrojeniowej 
� Zbyt ma³a otulina zbrojenia 

Przyczyny 
� Degradacja i zniszczenie powierzchni betonu 

(jakoœæ betonu, b³êdy szalowania i brak pielêgnacji)* 
� Za du¿e naprê¿enie zbrojenia 

(za ma³a otulina zbrojenia)* 
� Usterki wykonawcze 

(niew³aœciwe umiejscowienie zbrojenia w szalunku, 
przerwy robocze, raki, pustki itp.)* 

� B³êdne za³o¿enia projektowe 
(okreœlone ciœnienia i obci¹¿enia dynamiczne) 

� Sposób u¿ytkowania i konserwacja 
(wykorzystanie niezgodne z projektowanym 
przeznaczeniem ) 

� Wp³yw œrodowiska 
(szoki termiczne, opady, CO2, karbonatyzacja, kwaœne 
deszcze itp.) 

* Silosy s¹ szczególnie nara¿one na powy¿sZe 
problemy poniewa¿ s¹ to konstrukcje cienkoœcienne 
tœciany = 20-30 cm, wznoszonymi w technologii 
szalunku przestawnego lub w œlizgu. 



Ocena bie¿¹cego stanu 
konstrukcji 

Powa¿ne 
uszkodzenia 

Lokalne naprawy 
powierzchniowe 

Niewielkie 
uszkodzenia 

Mo¿liwoœæ naprawy Rozbiórka 
i odbudowa 

Naprawa 
tymczasowa 

Redukcja 
obci¹¿enia 

Naprawa betonu 
+ pow³oka ochonna 

NieTak 

Nie 

Tak 

Okreœlenie póŸniejszych 
procedur dotycz¹cych 

u¿ytkowania i konserwacji 

Pe³na ekspertyza, 
badania 

Finansowa i technologiczna 
ocena mo¿liwoœci naprawy 

Wzmocnienie konstrukcji 
(naprawa betonu + wzmocnienie 
konstrukcji+ pow³oka ochronna) 

Czy konstrukcja 
jest bezpieczna? 

Wzmocnienie 
strukturalne 
konstrukcji** 

Jak? 

** Ze wzglêdu na nowe, zunifikowane 
przepisy EU prawie wszystkie silosy ¿el
betowe wybudowane przed 1990 rokiem 
wymagaj¹ wzmocnienia konstrukcji. 

Mo¿liwe rozwi¹zania
 

Obni¿enie pojemnoœci
magazynowej 

Naprawa

i wzmocnienie
 

Rozbiórka konstrukcji istniej¹cej
i odbudowa 

Kompleksowe rozwi¹zania Sika 
Naprawa i zabezpieczenie betonu: 
� Kompleksowe systemy naprawcze/ochronne Sika 

- Sika® Addiment® (Domieszki do betonu) 
Sigunit® (Betony natryskowe) 

- Sika® MonoTop® (Naprawy betonu) 
- Sika® FerroGard® (Inhibitory korozji) 
- Sikaplan® (Membrany elastyczne) 
- Sikagard® (Pow³oki ochronne) 

Wzmacnianie konstrukcji: 
� Sika® CarboDur® taœmy CFRP 
� Sika® CarboShear® L kszta³tki CFRP 
� SikaWrap® maty (tkaniny techniczne) FRP 
� Wstêpnie naprê¿one taœmy Sika® CarboDur® 

- System Sika® LEOBA 
- System Sika - StressHead 



Przyk³ady zastosowania systemu Sika
do remontów i wzmacniania silosów 
Albany, Zachodnia Australia Silosy w Santiago de Chile, Chile 

Obiekt 
Baterie silosów po 16 i 20 zbiorników 
Œrednica pojedynczego zbiornika: 12 m 
Wysokoœæ pojedynczego zbiornika: 33 m
Problem 
Du¿e, pionowe spêkania i rysy po wewnêtrznej 
stronie p³aszcza 

Zbiorniki przeznaczone
 
do wzmocnienia
 

Rozwi¹zanie Sika® 

Iniekcja spêkañ ¿ywicami epoksydowymi Sikadur® 

Wzmocnienie p³aszcza ¿elbetowego od wewn¹trz: 

� SikaWrap®-230 C ok. 16’000 m2 

� Sikadur®-330 ok. 22’000 kg 

Obiekt 
Baterie silosów po 10 zbiorników 
Œrednica pojedyñczego zbiornika: 6 m 
Wysokoœæ pojedyñczego zbiornika: 22 m 

Problem 
� Na zewnêtrznej stronie p³aszcza widoczne liczne 
spêkania i rysy w ró¿nych kierunkach 
(z przewag¹ pionowych) 
� Niew³aœciwe u³o¿enie zbrojenia, niska jakoœæ betonu 
i z³y stan styków roboczych, 
� Niew³aœciwe wykorzystanie przestrzeni miêdzy 
silosami (woln¹ przestrzeñ wype³niono zbo¿em), które 
spowodowa³o powstanie dodatkowych, poziomych 
naprê¿eñ odœrodkowych 
� Brak mo¿liwoœci przechowywania zbo¿a 
w ww. warunkach 
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Rozwi¹zanie Sika® 

� Oczyszczenie pod³o¿a i szczelin 
� Si³owe sklejenie szczelin iniektem epoksydowym 
� Wzmocnienie zewnêtrzne matami z w³ókien 
wêglowych systemu Sika CarboDur® 

D SikaWrap®-230 C ok. 500 m2

D Sikadur®-330 klej EP ok. 680 kg 
� Zabezpieczenie powierzchni pow³okami ochronnymi 
odpornymi na obci¹¿enia atmosferyczne i UV 
D Sikagard®-550 W

Sika Poland - sika.poland@pl.sika.com; www.sika.com.pl 
Biuro Bydgoszcz, (052) 349-32-29, bydgoszcz.poland@pl.sika.com, Biuro Gdynia - (058) 622-93-57, gdynia.poland@pl.sika.com, 
Biuro Kraków - (012) 644-37-40, krakow.poland@pl.sika.com, Biuro Poznañ - (061) 652-38-22, poznan.poland@pl.sika.com, 

Biuro Szczecin - (091) 486-85-59, szczecin.poland@pl.sika.com, Biuro Warszawa - (022) 644-78-24 w. 215, 
warszawa.poland@pl.sika.com, Biuro Wroc³aw - (071) 364-36-04, wroclaw.poland@pl.sika.com 

Wszystkie informacje i zalecenia wykonawcze podane s¹ w dobrej wierze, zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy i doœwiadczeniami firmy Sika dotycz¹cymi produktów 
odpowiednio przechowywanych, transportowanych i aplikowanych we w³aœciwych 
warunkach, zgodnych z zaleceniami w karcie technicznej. U¿ytkownicy powinni za
wsze zapoznaæ siê z najnowszym wydaniem karty technicznej produktu, która 
dostarczana jest na ¿yczenie klienta. W
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