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TRVANLIVOST A PROVOZNÍ ÎIVOTNOST BETONOV¯CH
MOSTÒ – INTELIGENTNÍ NÁVRH, REÁLNÁ V¯STAVBA

A P¤EDPOKLÁDANÁ ÚDRÎBA
DURABILITY AND SERVICE LIFE OF CONCRETE BRIDGES
– INTELLIGENT DESIGN, REALISTIC CONSTRUCTION
AND FORESEEN MAINTENANCE
S T E E N R O S TA M
Nejvût‰í a nejdlouhodobûj‰í investice, které spoleãnost vynakládá,
smûﬁují do budov a infrastruktury.
Pozornost by se v této souvislosti
mûla zamûﬁit nejen na vstupní
stavební náklady, ale téÏ a ve vût‰í míﬁe na rostoucí zátûÏ, kterou
pﬁedstavují budoucí náklady na
údrÏbu. JiÏ nyní je jasné, Ïe prudk˘ rÛst poãtu nov˘ch staveb probíhá souãasnû s nárÛstem
údrÏby a pﬁedãasn˘ch oprav stávajícího fondu konstrukcí.
Zajistit v˘robu velmi trvanlivého betonu dnes nepﬁedstavuje
Ïádn˘ problém, a to i ve znaãnû agresivních a korozi podporujících prostﬁedích. JenomÏe hlavním úkolem dne‰ka není zajistit v˘robu trvanlivého betonu, ale zajistit v˘robu spolehliv˘ch
a trvanliv˘ch betonov˘ch konstrukcí. A to je nûco zcela jiného! Pokud se nepodaﬁí zlep‰it a zajistit spolehlivé fungování
nov˘ch konstrukcí a údrÏbu a opravy existujících, moÏnosti dal‰í
generace, na‰ich vlastních dûtí, budovat prosperující budoucnost budou omezeny. Budou muset svá aktiva utrácet za opravy konstrukcí, které zdûdily po na‰í generaci!
Society`s largest and most long-term investments are made in
its buildings and infrastructure. Attention should therefore be
drown not only to the initial construction costs but also and
much more so to the growing burden of the future maintenance costs. It is now clear that the foreseen explosive growth
in new constructions will coincide with the growth also in maintenance and premature repair of the existing stock of structures. There are today no difficulties in ensuring very durable
concrete, also in very aggressive and corrosive environments.
However, the main issue is not to ensure durable concrete but
to ensure reliable and durable concrete structures, and that
has proved to be a very different challenge! If major improvements in the reliable performance of new structures and in the
maintenance and repair of existing structures are not introduced now, next generation, our own childrens, will be imposed
limitations in their possibilities to develop their own prosperous
future by having to spend their assets on repairing the structures they inherit from our generation!
K O N S T R U K â N Í ¤ E · E N Í A N ÁV R H T R VA N L I V O S T I
Obecnû pﬁijíman˘m cílem návrhu je dosáhnout pﬁijatelnou
míru pravdûpodobnosti, Ïe navrhovaná konstrukce bude
bûhem své plánované Ïivotnosti fungovat uspokojivû.
KdyÏ projektant-statik navrhuje konstrukci, nejprve urãí zatíÏení,
která konstrukce musí b˘t schopna pﬁená‰et. ProtoÏe skuteãné
hodnoty zatíÏení mohou b˘t rÛzné, uÏívá statik bezpeãnostní fakB
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tory. Aby zajistil, Ïe navrhovaná konstrukce pﬁenese v˘poãtová
zatíÏení, volí urãit˘ typ konstrukãního systému, geometrii prvkÛ,
typy materiálÛ a jejich pevnost. ProtoÏe vlastnosti materiálÛ, geometrie i vlastnosti konstrukce budou splnûny s nûjakou pravdûpodobností, zavádûjí se bezpeãnostní faktory, které omezují
maximální povolená napûtí. Kromû toho jsou vyuÏívány matematické rovnice k ovûﬁení pﬁijatelné úrovnû pravdûpodobnosti
v˘skytu zatíÏení pﬁekraãujících odolnost konstrukce.
Co se t˘ãe návrhu trvanlivosti, situace v oblasti pﬁijatelnû spolehlivého ovûﬁení, Ïe je moÏné dosáhnout plánované Ïivotnosti
konstrukce, je naprosto jiná. Zdá se, Ïe lze uÏívat jednodu‰‰í pﬁístup. Normy poskytují pouze kvantitativní definice pojmu vystavení konstrukce vnûj‰ím vlivÛm a nedefinují návrhovou Ïivotnost ve vztahu k trvanlivosti. Pﬁedev‰ím nekvantifikují mezní stavy
trvanlivosti, po jejichÏ pﬁekroãení je návrhová Ïivotnost ukonãena.
Dﬁívûj‰í pﬁístupy nerozli‰ovaly, Ïe ve vztahu k trvanlivosti neurãují
fungování konstrukce pouze vlastnosti materiálÛ nebo komponentÛ, ale stav celé konstrukce v urãitém prostﬁedí jako celku
a potﬁeba nápravn˘ch zásahÛ. Fungování konstrukce je moÏné
definovat pomocí funkãních poÏadavkÛ, napﬁ. vhodnost konstrukce k danému úãelu vyuÏití, která se t˘ká i odchylek, trhlin, drolení,
vibrací, estetické a konstrukãní integrity.
Aplikace silnû zjednodu‰ujících postupÛ pﬁevaÏuje téÏ v oblasti
návrhu provozní Ïivotnosti nov˘ch konstrukcí, podobnû jako pﬁi
odhadu zbytkové provozní Ïivotnosti stávajících konstrukcí. A to
navzdory skuteãnosti, Ïe jakmile je konstrukce realitou, velká ãást
nejistoty ve vztahu k nov˘m návrhÛm mÛÏe b˘t odstranûna ãi
omezena na poÏadovanou úroveÀ prostﬁednictvím vhodnû plánovan˘ch kontrol, mûﬁení a zkou‰ek. âím déle byla konstrukce
provozována a ãím déle zÛstala v interakci s prostﬁedím, tím spolehlivûj‰í mÛÏe b˘t odhad její zbytkové provozní Ïivotnosti. Tuto
podmínku je tﬁeba respektovat pﬁi hodnocení a odhadování zbytkové provozní Ïivotnosti.
SPECIFIKA KONSTRUKâNÍHO BETONU
Betonové konstrukce mají s ohledem na jejich stárnutí nûkteré
dÛleÏité charakteristické vlastnosti, kter˘mi se zásadnû odli‰ují od
konstrukcí vyroben˘ch z jin˘ch materiálÛ. Jsou to:
• Kvalita a chování betonu uvaÏované v návrhu konstrukce jsou
pouh˘m touÏebn˘m pﬁáním. Nicménû konkrétní poÏadavky na
kvalitu a v˘kon se specifikují v základu návrhu.
• Skuteãná kvalita a v˘konové vlastnosti betonu jsou urãovány
bûhem v˘stavby. Toto velmi krátké období je rozhodující pro
urãení nejv˘znamnûj‰í znakÛ zaji‰Èujících poÏadovanou trvanlivost dokonãené konstrukce.
• Kvalitativnû podﬁadná trvanlivost betonov˘ch konstrukcí není
vzhledem k povaze jejich stárnutí a chátrání pﬁi vystavení agresivnímu prostﬁedí bezprostﬁednû zﬁetelná ani zjistitelná. Doba
potﬁebná k rozpoznání pﬁedãasného stárnutí mÛÏe b˘t del‰í
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Koroze v˘ztuÏe je nejváÏnûj‰í pﬁíãinou nákladného pﬁedãasného po‰kození betonov˘ch konstrukcí. ·Èastnou náhodou, která
provázela vynález Ïelezobetonu pﬁed jeden a pÛl stoletím, byla
nesmírnû efektivní ochrana proti korozi zalitím Ïeleza. Tuto ochranu poskytoval alkalick˘ beton z Portlandského cementu obklopující Ïelezo. âasem se ale zjistilo, Ïe úãinek alkalického prostﬁedí je eliminován, kdyÏ se karbonizaãní úroveÀ nebo chloridy
v dostateãném mnoÏství dostaly k v˘ztuÏi. Pokud je pﬁítomna
i dostateãná vlhkost, koroze se mÛÏe rozvíjet a expanzivní produkty rzi zpÛsobují vznik trhlin, oddûlování vrstev a odpr˘skávání
krycí vrstvy. Padající kusy betonu mohou ohroÏovat lidi a zmen‰ené betonové a ocelové profily sniÏují konstrukãní bezpeãnost.
Úãinek prÛniku kysliãníku uhliãitého, chloridÛ a vody upozornil
na potﬁebu zabránit anebo zpozdit pronikání ‰kodlivin. To si Ïádá
pochopení, jak fungují mechanizmy pronikání agresivních látek.

neÏ smluvní termín zákonné odpovûdnosti dodavatele a projektanta, ov‰em mnohem krat‰í neÏ provozní Ïivotnost oãekávaná ze strany vlastníka stavby.
INTELIGENTNÍ

N ÁV R H T R VA N L I V O S T I A P R O V O Z N Í

Î I V OT N O S T I

Navrhování betonov˘ch konstrukcí na trvanlivost bylo tradiãnû
povaÏováno za poÏadavek splnûn˘ prostﬁednictvím specifikované nebo kodifikované minimální betonové krycí vrstvy v˘ztuÏe
a návrhem maximální pﬁípustné ‰íﬁky trhlin vzhledem k uvaÏované agresivitû prostﬁedí.
Agresivita Ïivotního prostﬁedí je definována jako slabá, mírná
nebo vysoká podle kombinace úrovnû koncentrace agresivních
chemick˘ch látek, chloridÛ, sulfátÛ a kyselin, pﬁítomnosti vody
a vlhkosti. V nûkter˘ch oblastech uÏ byla zavedena ãtvrtá úroveÀ
agresivity Ïivotního prostﬁedí, mimoﬁádnû vysoká. Dosud nebylo
nalezeno rozli‰ení mezi prostﬁedími primárnû hrozícími naru‰ováním betonu a prostﬁedími primárnû hrozícími korozí vyztuÏení.
Tlou‰Èka krycí vrstvy je obvykle urãována smûsí zku‰enosti
a citu mezi 25 aÏ 75 mm. Zatím Ïádn˘ konkrétní v˘zkum nehledal vûdecké zdÛvodnûní pro urãování optimální tlou‰Èky krycí
vrstvy u rÛzn˘ch druhÛ betonu v rÛzn˘ch prostﬁedích.
Návrhem pﬁipu‰tûná ‰íﬁka trhliny je obvykle stanovena v rozpûtí mezi 0,3 a 0,1 mm, podle úrovnû agresivity prostﬁedí, ale
s rÛzn˘mi návrhov˘mi vzorci uveden˘mi v národních i mezinárodních stavebních pﬁedpisech. Úsilí smûﬁovalo k v˘voji vzorcÛ
pro stanovení ‰íﬁky trhliny pod uÏitn˘m zatíÏením pÛsobícím ãist˘
tah nebo ohyb. Zatím nebyla zkoumána problematika ‰íﬁky trhliny, která se vyvíjí vzhledem k technologick˘m vlastnostem betonu, jako je napﬁ. plastické smr‰tûní a plastické sedání trhlin, tvoﬁení trhlin podél v˘ztuÏe, korozí vyvolaná tvorba trhlin a oddûlování vrstev, tvorba trhlin v dÛsledku alkalick˘ch reakcí kameniva
apod. Nicménû právû takové trhliny mohou mít mnohem niãivûj‰í úãinek na trvanlivost betonov˘ch konstrukcí neÏ trhliny vyvolané tahem a ohybem.
Statik musí vyhovût pﬁísn˘m omezením t˘kajícím se stanovení
‰íﬁky trhlin, coÏ vede buì k zv˘‰enému mnoÏství v˘ztuÏe, nûkdy
aÏ pﬁíli‰, nebo k pouÏívání slab‰í krycí vrstvy a men‰ích prÛmûrÛ
prutÛ hustû rozmístûn˘ch.
Podle souãasného chápání tohoto mechanizmu a praktick˘ch
zku‰eností jsou návrhová opatﬁení t˘kající se mal˘ch ‰íﬁek trhlin
ve vût‰inû pﬁípadÛ jasnû kontraproduktivní s ohledem na zaji‰tûní dlouhé Ïivotnosti.
Obr. 1 V˘znam vnûj‰í krycí vrstvy, nebo tlou‰Èky betonu,
pﬁi ochranû konstrukce pﬁed po‰kozením
Fig. 1 Importance of the outer concrete layer, or the
skin of concrete, to protect the structure against
deterioration

Modelování prÛniku chloridÛ
Pronikání chloridÛ do betonu se bûÏnû modeluje podle Fickova
druhého zákona difúze.
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kde funkce C(x,t) vyjadﬁuje koncentraci chloridu v hloubce x
v ãase t, Cs koncentraci chloridu na odkrytém povrchu, t je doba
pÛsobení, x je hloubka, erf funkce chyby a D(t) difúzní koeficient.
Proces koroze (nástup koroze) zaãíná, kdyÏ koncentrace chloridu na úrovni v˘ztuÏe pﬁevy‰uje kritickou hodnotu Ccr.
Vypoãtená koncentrace povrchového chloridu Cs pﬁedstavuje
ekologickou zátûÏ a povaÏuje se za nezávislou na ãase. Difúzní
koeficient chloridu D(t) charakterizuje schopnost materiálu odolat pronikání chloridÛ.
Dﬁíve byl difúzní koeficient chloridu povaÏován za nezávisl˘ na
ãase. Laboratorními zkou‰kami i testy in situ byla potvrzena odolnost s ãasem. Difúzní koeficient závisl˘ na ãase lze vyjádﬁit:
t 
D(t ) = D0  0 
t

α

(2)

D0 je mûﬁen˘ referenãní difúzní koeficient chloridu v dobû t0.
Exponent α urãuje, jak rychle se difúzní koeficient ãasem zlep‰í.
Zmûna difúzního koeficientu s uplynul˘m ãasem je dÛsledkem

Obr. 2 Provozní Ïivotnost betonov˘ch konstrukcí,
dvoufázové modelování ‰kod [Tuutti 1982]
Fig. 2 Service life of concrete structures, a twophase modelling of deterioration [Tuutti
1982]
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kombinovaného úãinku hydratace a v‰ech dal‰ích mechanizmÛ
pÛsobících v poli jako v˘mûna iontÛ s prostﬁedím. V návrhové
fázi se dá odolnost betonu D0 mûﬁit laboratornû objemov˘m difúzním testem nebo migraãní zkou‰kou.
Podle tûchto vzorcÛ je moÏné spoãítat ãas zb˘vající do nástupu
koroze. Je to deterministick˘ zpÛsob v˘poãtu provozní Ïivotnosti
pomocí stﬁedních hodnot nebo fixních charakteristick˘ch hodnot
relevantních parametrÛ (krycí vrstvy, koncentrace povrchového
chloridu, difúzního koeficientu a kritické koncentrace chloridu),
kter˘ systematicky nepostihuje zﬁejmou nejistotu rÛzn˘ch parametrÛ.
Po‰kození závislá na ãase
Po‰kozování betonu je urãováno pronikáním agresivních látek do
betonu a jejich akumulací v dÛsledku napﬁ. cyklického zvlhãování a vysou‰ení nebo v˘parn˘ch úãinkÛ (obr. 1). âasovû závislé
chátrání betonov˘ch konstrukcí lze znázornit pomocí jednoduché
lomené kﬁivky (obr. 2), která pﬁedstavuje iniciaãní dobu (bez
po‰kození) a období ‰íﬁení (aktivní chátrání).
Obrázek 3 ukazuje chování betonové konstrukce s ohledem na
korozi vyztuÏe a související procesy. Body 1 a 2 znázorÀují procesy vztahující se k provozuschopnosti konstrukce. Bod 3 se
vztahuje jak k provozuschopnosti, tak k meznímu stavu únosnosti a bod 4 reprezentuje zﬁícení konstrukce.
K urãení provozní Ïivotnosti je moÏné vyuÏít následující procesy související s korozí v˘ztuÏe.
• Provozní Ïivotnost je omezena iniciaãní dobou, coÏ je ãas, kdy
agresivní látky proniknou k v˘ztuÏi a vyvolají její depasivaci. Iniciaãní doba konãí v okamÏiku, kdy koncentrace chloridÛ na v˘ztuÏi dosáhne kritické prahové hodnoty nebo kdy ãelo karbonizace
dosáhne v˘ztuÏe. Depasivace nutnû nemusí pﬁedstavovat neÏádoucí proces. Nicménû neÏ dojde ke korozi, proces depasivace
musí probûhnout.
• Druh˘m procesem je vznik trhlin v krycí vrstvû následkem
roztaÏn˘ch sil generovan˘ch produkty koroze. V tomto pﬁípadû
provozní Ïivotnost zahrnuje období ‰íﬁení korozívní ãinnosti,
bûhem nûhoÏ se plocha prÛﬁezu v˘ztuÏe progresivnû zmen‰uje.
·íﬁka trhliny závisí na mnoÏství koroze, pomûru mezi krycí vrstvou
a prÛmûrem v˘ztuÏe, kvalitû betonu (pevnosti v tahu) a umístûní prutu. Doba ‰íﬁení konãí dosaÏením urãité, pﬁedem zvolené
Obr. 4. Îelezobetonové molo v Perském zálivu vykazující znaãn˘
stupeÀ po‰kození korozí zpÛsoben˘ chloridy
Fig. 4 Reinforced concrete jetty in the Arabian Gulf exhibiting
extensive chloride induced corrosion damage

B

ETON

• TEC

H NOLOG I E

• KONSTR

U KC E

nebo urãené, povolené ‰íﬁky trhliny. Na základû dostupn˘ch znalostí byla v projektu DuraCrete vybrána hodnota 0,3 mm.
• Pokraãující koroze mÛÏe vést po objevení se trhlin v krycí vrstvû aÏ k jejímu odpr˘skávání. Podle hustoty rozmístûní prutÛ,
tlou‰Èky krycí vrstvy a pevnosti betonu v tahu se odpr˘skávání
mÛÏe projevit buì ve formû místních drobn˘ch trojúhelníkov˘ch
kouskÛ betonu, které zaãnou odpadávat podél korodujícího
prutu, nebo mohou spolupÛsobit roz‰tûpné síly z nûkolika korodujících prutÛ a zpÛsobit odpr˘skání krycí vrstvy na vût‰ích plochách. Ztráta prÛmûru v˘ztuÏe a do jisté míry i ztráta prÛﬁezu
betonu pÛsobí pokles únosnosti.
Odpr˘skávání betonu je bûÏnû povaÏováno za nepﬁijateln˘ stav.
Nicménû odpr˘skávání nevede vÏdy nutnû ke zﬁícení konstrukce,
a proto ho mÛÏeme povaÏovat za mezní stav provozuschopnosti. Na druhé stranû, odpr˘skávání betonu mÛÏe ohroÏovat lidské
Ïivoty a zdraví. V takovém pﬁípadû je nutné ho brát jako mezní
stav únosnosti.
V rámci projektu DuraCrete je na základû dostupn˘ch znalostí
pﬁedpokládáno, Ïe odpr˘skávání nastává, kdyÏ vznikne trhlina
o ‰íﬁce pﬁibliÏnû 1 mm. Tato fáze je oznaãována za konec ‰íﬁení
trhlin.
• Ke zﬁícení betonové konstrukce dochází, jestliÏe je únosnost
prvku podstatnû sníÏena následkem postupující koroze, dal‰í
ztrátou prÛmûru betonu a oceli nebo ztrátou soudrÏnosti.
PﬁestoÏe se tento pﬁehled dokumentující úsilí inÏen˘rÛ o zaji‰tûní trvanlivosti betonov˘ch konstrukcí mÛÏe zdát pﬁíli‰ jednoduch˘, poukazuje na dÛleÏit˘ v˘voj chápání procesu navrhování na
trvanlivost.
Ochranná opatﬁení
Co se t˘ãe ochrany v˘ztuÏe proti korozi, v˘voj byl, zdá se, ponûkud jednostrann˘. Spoléhalo se hlavnû na betonovou smûs,
napﬁ. ve formû HPC betonu, a betonovou krycí vrstvu, které mûly
chránit v˘ztuÏ proti korozi, a to bez ohledu na typ prostﬁedí a stupeÀ jeho agresivity.
Jsou vyuÏívány i jiné ochranné postupy, napﬁ. nátûry v˘ztuÏe
nebo betonu, katodová ochrana v˘ztuÏe, korozi bránící pﬁímûsi
do betonu, nekovová v˘ztuÏ, vláknitá v˘ztuÏ, av‰ak vÏdy pouze
s omezen˘m úspûchem.
Statik má v dne‰ní dobû k dispozici pﬁedev‰ím v˘ztuÏ z nereObr. 5. Mostní pilíﬁe vystavené 18 let pﬁímoﬁskému prostﬁedí
v mírném klimatickém pásmu
Fig. 5 Bridge piers exposed for 18 years to a temperate marine
environment
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Obr. 6 Typická smûs vysokohodnotného betonu, tzv. „koktejlov˘
beton“
Fig. 6 Typical HPC mix, so-called “cocktail concrete”

zavûjící oceli, která je novou a velice spolehlivou ochranou proti
následkÛm koroze – témûﬁ revoluce v technologiích navrhování
na trvanlivost v pﬁípadech, kdy je nutno vyrovnávat se s vysoce
agresivním korozivním prostﬁedím.
Vliv teploty
Dal‰ím z faktorÛ ovlivÀujících rychlost po‰kozování betonov˘ch
konstrukcí je teplota, a to teplotní úrovnû nad bodem mrazu.
VzrÛst teploty urychluje chemické a elektrochemické reakce.
Základním pravidlem je, Ïe vzrÛst teploty o 10 °C zdvojnásobuje rychlost reakcí.
Sám tento faktor zpÛsobuje, Ïe horká a tropická prostﬁedí jsou
mnohem agresivnûj‰í neÏ mírné podnebí. Teplotní úãinky jasnû
ilustruje porovnání obrázkÛ 4 a 5. V prvním pﬁípadû se jedná
o Ïelezobetonové molo v Perském zálivu vykazující znaãn˘ stupeÀ po‰kození korozí, vyvolan˘ rozsáhlou pﬁítomností chloridÛ.
K oddûlování vrstev do‰lo jiÏ po 2 aÏ 3 letech, stádia poru‰ení
a zﬁícení bylo dosaÏeno po 7,5 letech, kdy byl poﬁízen snímek.
PrÛmûrná roãní teplota v oblasti je pﬁibliÏnû o 30 °C vy‰‰í neÏ
v pﬁípadû druhém. Zde se jedná o mostní pilíﬁe vystavené 18 let
pﬁímoﬁskému prostﬁedí v mírném klimatickém pásmu. Rozsáhlé
po‰kození následkem koroze v˘ztuÏe vyvolané chloridy je patrné
v oblasti, kam se rozstﬁikuje voda. Teplotní rozdíl zpÛsobuje, Ïe po‰kozování v Perském zálivu probíhá 2 x 2 x 2 = 8krát rychleji neÏ
v seversk˘ch zemích. To má dÛleÏit˘ v˘znam pro návrhové postupy a ochranná opatﬁení, která by mûla b˘t aplikována rÛzná v rÛzn˘ch klimatick˘ch podmínkách; kromû toho je nezbytné poãítat
se specifick˘mi úãinky agresivního media pﬁítomného v prostﬁedí.
V Y S O K O H O D N OT N ¯

BETON

–

PREVENCE P¤ED

KOROZÍ

Zájem o propustnost betonu v rámci hledání opatﬁení, která podpoﬁí trvanlivost betonu, „Ïivil“ vûdeck˘ v˘zkum betonu po nûkolik posledních desetiletí a vyústil ve v˘voj velmi hustého a nepropustného betonu. Vûdci se zamûﬁili zejména na typ a sloÏení cementového pojiva a na pomûr vody a cementu. Tomuto v˘voji
dominovaly speciální hydraulické minerální pﬁísady, napﬁ. kﬁemiãit˘ úlet, popílek a drcená granulovaná vysokopecní struska, pouÏité buì jako minerální pﬁísada nebo náhrada cementu. Zavádûní chemick˘ch plastifikátorÛ a superplastifikátorÛ umoÏnilo sníÏit
vodní souãinitel na extrémní hodnoty. V praxi byly ovûﬁeny hodnoty mezi 0,3 aÏ 0,4, které stále je‰tû umoÏÀovaly v˘robu zpracovatelného betonu. V˘sledkem v˘voje jsou tzv. vysokohodnotné betony (HPC) (obr. 6).
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V˘voj HPC má celou ﬁadu málo patrn˘ch, záporn˘ch úãinkÛ na
trvanlivost. HPC má, jak se prokázalo, podstatnû vût‰í citlivost na
provádûcí proces neÏ tzv. normální beton. Zvlá‰tû riziko tvoﬁení
trhlin v mladém betonu, napﬁ. iniciace trhlin v dÛsledku plastického smr‰tûní nebo zmûn teplot, je u HPC znatelnû vy‰‰í neÏ u tradiãního typu. Kapacita moÏného pﬁetvoﬁení mladého betonu nestaãí kompenzovat rozsáhlé chemické smr‰tûní (samovolné smr‰tûní) vysokohodnotného betonu. To zpÛsobuje kﬁehkost tvrdnoucího beton a citlivost na nevyhnutelná pﬁedãasná napûtí následkem v˘paru vody z betonu. Obdobnû v mladém HPC betonu
vznikají trhliny jako reakce na vystavení napûtím, která jsou vyvolána teplotními rozdíly mezi materiálem ohﬁát˘m probíhající hydratací cementu a jeho následn˘m chladnutím na teplotu okolí.
Dal‰ím neÏádoucím úãinkem ve vztahu k ochranû v˘ztuÏe proti
korozi je nezbytné sníÏení obsahu hydroxidu kalcia (Ca(OH)2)
v betonu. Minerální pﬁísady spotﬁebovávají Ca(OH)2, aby mohly
reagovat, coÏ vede ke sníÏení obsahu OH-, kter˘ v‰ak reprezentuje zásaditost (pH) pórové vody v betonu. Proto se sniÏuje tlumící schopnost odolávat karbonizaci a také úãinná prahová hodnota chloridy vyvolané koroze.
KONCEPCE

N AV R H O VÁ N Í N A T R VA N L I V O S T

A P R OV O Z N Í Î I V OT N O S T

Pojem trvanlivá konstrukce je subjektivní a tûÏko pﬁesnû definovateln˘. Mûl by oznaãovat konstrukci, která si uchovává uspokojivou funkãnost po pﬁedem stanovenou dobu, aniÏ by vyÏadovala neoãekávanû vysoké náklady na údrÏbu. Proto byl termín trvanlivost nahrazen termínem návrh na provozní Ïivotnost (service life design – SLD), kter˘ pﬁedstavuje kvantifikovatelnou a mûﬁitelnou hodnotu (roky). Vysvûtlení podal Fagerlund v roce 1979.
Existují dva zcela odli‰né postupy navrhování na trvanlivost:
• zabránûní degradace ohroÏující konstrukci podle typu a stupnû
agresivity prostﬁedí,
• v˘bûr optimálního sloÏení materiálu a konstrukãního ﬁe‰ení
detailu tak, aby se na stanovenou dobu zabránilo degradaci
ohroÏující konstrukci.
První postup je moÏné rozdûlit na tﬁi rÛzné typy opatﬁení:
• zmûna mikroprostﬁedí napﬁ. uchováváním v nádrÏích, membránami, nátûry apod.,
• v˘bûr nereaktivních nebo inertních materiálÛ, napﬁ. v˘ztuÏe
z nerezavûjící oceli, nereaktivní pﬁísady, cementy odolné proti
síranÛm, nízkoalkalické cementy,
• zabránûní reakcím, napﬁ. katodovou ochranou; zabránûní úãinkÛm mrazu provzdu‰Àováním téÏ patﬁí do této skupiny.
Vût‰ina opatﬁení neposkytuje úplnou ochranu a jejich úãinek
vÏdy závisí na poãtu faktorÛ. Napﬁ. úãinnost nátûru závisí na
tlou‰Èce nátûru a jeho propustnosti ve vztahu k propustnosti betonu.
Druh˘ postup poãítá s rÛzn˘mi typy zásahÛ. Napﬁíklad antikorozní ochranu je moÏné poskytnout vhodnou krycí vrstvou a betonovou smûsí. Kromû toho je moÏné vhodn˘m ﬁe‰ením detailu vytvoﬁit robustnûj‰í konstrukci proti agresivnímu prostﬁedí.
Modelování mechanismÛ stárnutí betonov˘ch konstrukcí lze
pouÏít pro první i druh˘ postup návrhu. Nicménû zásoba znalostí o efektivitû rÛzn˘ch ochrann˘ch opatﬁení je zatím nepatrná.
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Uspokojiv˘ návrh trvanlivosti
Návrhové pojetí betonov˘ch konstrukcí, které uspokojí poÏadavky na trvanlivost, musí obsahovat specifikaci nárokÛ na rÛzné
parametry, napﬁ. typ a mnoÏství cementu, maximální vodní souãinitel, minimální krycí vrstvu v˘ztuÏe, typ o‰etﬁení betonu, ochranu proti pﬁedãasné tvorbû trhlin, omezení ‰íﬁky trhlin apod.
Hodnoty jsou vybírány podle pﬁedpokládané agresivity prostﬁedí.
Prostﬁedky pouÏívané v souãasné dobû k zaji‰tûní trvanlivosti
a provozní Ïivotnosti betonov˘ch konstrukcí se do znaãné míry
ﬁídí tímto návrhov˘m pojetím. Jsou zakotveny v národních normách, v modelové normû CEB-FIB 1990 (MC 90), stejnû jako
v Eurocodu 2. Pﬁesto se v normách chystají radikální zmûny.
První generace návrhÛ provozní Ïivotnosti – vícefázová
ochrana
Pojetí návrhÛ na provozní Ïivotnost podle druhé strategie je zaloÏeno na v˘bûru vhodného poãtu rÛzn˘ch druhÛ inteligentních
spolupracujících opatﬁení tak, aby byla zaji‰tûna poÏadovaná provozní Ïivotnost. Toto pojetí je povaÏováno za vícefázov˘ ochrann˘ návrh, neboli vícebariérov˘ návrhov˘ pﬁístup.
• identifikace typu a stupnû agresivity prostﬁedí, ve kterém má
konstrukce fungovat,
• pﬁedpovûì moÏného pohybu a hromadûní agresivních látek,
• urãení pﬁevládajícího mechanizmu pﬁenosu (prÛnik, difúze, kapilární prÛnik) a jeho ﬁídících parametrÛ,
• v˘bûr bariér, které mohou podporovat zpomalení procesu pﬁenosu a hromadûní.
Návrh na provozní Ïivotnost první generace byl poprvé aplikován v Dánsku pﬁi projektu Great Belt Link (obr. 7 a 8).
Druhá generace návrhÛ na provozní Ïivotnost – metoda
spolehlivosti
Pro potﬁeby navrhování trvanlivosti byly v oblasti konstrukãního
návrhu rozvíjeny teorie pravdûpodobnosti a spolehlivosti. Bûhem
posledních 5 aÏ 10 let tyto teorie pozoruhodnû vyzrály, takÏe se
ve zcela nedávné dobû (pﬁed 4 aÏ 5 lety) uplatnily i v návrhové
praxi. Na cestû od vûdeckého v˘zkumu a teoretické normovací
kalibrace k pﬁímé aplikaci v praktickém inÏen˘rském návrhu prodûlaly nezbytnou pﬁemûnu. Základní metodika je uznávaná
v mezinárodním mûﬁítku a mnoho desetiletí se vyuÏívá v návrhu
konstrukãní bezpeãnosti. K zjednodu‰ení pro praktické uÏití do‰lo
Obr. 7 Great Belt Link, v˘chodní tunel, Dánsko, navrhovaná Ïivotnost
100 let
Fig. 7 Great Belt Link, east tunnel, Denmark, design life 100 years
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vyuÏitím faktoru zatíÏení – odolnost v návrhu (load-and-resistance-factor design, LRFD). Nicménû faktory ovládající trvanlivost
a fungování konstrukcí bûhem celé jejich provozní Ïivotnosti
zaãaly b˘t obdobn˘m zpÛsobem vyvíjeny teprve nedávno, bûhem tﬁíletého evropského v˘zkumného projektu pod názvem
„DuraCrete”.
Zmínûná metodika umoÏnila modelování mechanizmÛ pﬁenosu a zhor‰ování stavu konstrukce na probabilistické úrovni a jejich zavedení do bûÏné praxe navrhování konstrukcí. Proto mÛÏe
navrhování na bezpeãnost a trvanlivost probíhat podobn˘m zpÛsobem. Tyto skuteãnosti otevﬁely oãi majitelÛm, kteﬁí nyní mohou, pﬁípadnû jsou nuceni, rozhodnout o poÏadavcích na
dlouhodobé vyuÏití konstrukcí, dÛsledcích ohlednû budoucí
údrÏby, celkov˘ch nákladech na Ïivotní cyklus konstrukcí a s tím
spojené úrovni jejich spolehlivosti. Tato situace je pﬁímou paralelou navrhování na pevnost, kde kodifikované bezpeãnostní koeficienty pﬁedstavují spoleãensky pﬁijatelnou rovinu spolehlivosti
konstrukãního návrhu.
Nová metodika navrhování na trvanlivost vychází z teorie spolehlivosti, tradiãnû pouÏívané pﬁi navrhování konstrukcí. Úãelem
anal˘zy spolehlivosti je urãit pravdûpodobnost urãitého procesu,
napﬁ. procesu, kter˘ oznaãuje konec provozní Ïivotnosti. Tento formální nebo návrhov˘ konec provozní Ïivotnosti nemusí nutnû
znamenat konec funkãnosti konstrukce. Jako pﬁíklad mÛÏe slouÏit
depasivace v˘ztuÏe. Toto stádium je ãasto povaÏováno za konec
návrhové Ïivotnosti a ãas vytvoﬁit návrh konstrukce nové, tedy za
mezní stav provozní Ïivotnosti. Obr. 9 ukazuje schematické znázornûní problému, kter˘ je ﬁe‰iteln˘ metodami spolehlivosti.
Pﬁíklad deterministického a probabilistického návrhu
Pﬁednosti probabilistického pﬁístupu k návrhu na trvanlivost ilustruje pﬁíklad pﬁímoﬁské konstrukce. Jsou uvaÏována dvû prostﬁedí
pﬁedstavovaná prÛmûrn˘mi roãními teplotami 10 °C (mírné klima) a 30 °C (horké, vlhké klima). Návrhov˘m poÏadavkem je
padesátiletá provozní Ïivotnost. Ta je pro jednoduchost definována jako délka iniciaãní doby, tj. období pﬁed depasivací v˘ztuÏe v dÛsledku pronikání chloridÛ.
Obr. 10 ilustruje poÏadované krycí vrstvy v˘ztuÏe v tûchto prostﬁedích dle deterministického pﬁístupu.
Obr. 8 Great Belt Link, v˘chodní most, Dánsko, délka 1416 m,
navrhovaná Ïivotnost 100 let
Fig. 8 Great Belt Link, east bridge, Denmark, L = 1416 m, design
life 100 years
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Obr. 9 Pravdûpodobnost vzniku koroze a cílová provozní Ïivotnost
Fig. 9 Probability of corrosion initiation and target service life

Obr. 11 upozorÀuje na skuteãnost, Ïe deterministick˘ pﬁístup
poskytuje pouze 50% pravdûpodobnost dosaÏení poÏadované
padesátileté provozní Ïivotnosti bez koroze. Tato skuteãnost je
v mnoha návrzích na trvanlivost pﬁehlíÏena. PovaÏujeme-li za pﬁijatelné 10% riziko nástupu koroze pﬁed uplynutím 50 let, potom
jsou poÏadovány mnohem vût‰í tlou‰Èky krycí vrstvy.
Deterministick˘ pﬁístup vychází ze stﬁedních hodnot hlavních
parametrÛ. U probabilistického pﬁístupu se vychází z distribuãních
funkcí, stﬁedních hodnot a jejich znám˘ch nebo pﬁedpokládan˘ch koeficientÛ. Novûj‰í pﬁístup nejen umoÏÀuje vztahovat
tlou‰Èku krycí vrstvy k pravdûpodobnosti koroze, ale také kvantifikovat dÛsledky rÛzn˘ch, zvolen˘ch rizik koroze v˘ztuÏe. Tyto
dÛsledky se t˘kají nejen kvality betonu a tlou‰Èky krycí vrstvy, ale,
coÏ je dÛleÏitûj‰í, ekonomick˘ch následkÛ. Proto byl základ optimalizace celoÏivotních nákladÛ stanoven podle spolehlivosti.
I NTEG R AC E

P R O V O Z N Í Î I V OT N O S T I D O B U D O U C Í C H

K O N S T R U K â N Í C H N ÁV R H Ò

Poãátkem projektu nové speciální ãi zvlá‰tû velké konstrukce by
mûlo b˘t stanovení konkrétních „základních pravidel návrhu“.
Tento dokument shrnuje vybrané relevantní pﬁedpisy a normy,
moÏné úpravy norem a ve‰keré dodateãné relevantní poÏadavky. ProdlouÏená provozní Ïivotnost ve srovnání s pﬁedpoklady
vyjádﬁen˘mi v pﬁedpisech, sníÏená potﬁeba údrÏby, estetické poObr. 10 Deterministick˘ pﬁístup, poÏadavek na krycí vrstvu je zaji‰tûní
50 let provozní Ïivotnosti pﬁi prahové hodnotû chloridÛ 0,1 %
z váhy betonu
Fig. 10 Deterministic, required concrete cover to ensure 50 years
service life and assuming a chloride threshold value of 0,1 %
by weight of concrete

Obr. 11 Probabilistick˘ pﬁístup
Fig. 11 Probabilistic approach
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Návrhová báze s integrací provozní Ïivotnosti do návrhu
Na poãátku návrhu konstrukce je nezbytné stanovit hlavní parametry urãující zatíÏení, pevnost materiálÛ dle pﬁedpisÛ a norem
a specifické úpravy v projektu a dodatky dle poÏadavkÛ majitele.
JestliÏe má b˘t urãitá návrhová Ïivotnost dodrÏena s definovanou úrovní spolehlivosti musí b˘t pﬁedem urãeny nûkteré dal‰í
poÏadavky. Tato otázka je v souãasn˘ch návrhov˘ch postupech
ãasto opomíjena. Trvanlivost je tradiãnû zaji‰Èována v koneãné
fázi návrhu zápisem konkrétních poÏadavkÛ do specifikace projektu. Tento postup nemÛÏe zaruãit pﬁedem stanovenou provozní Ïivotnost.
Pﬁíklad návrhu velkého betonového mostu situovaného v agresivním prostﬁedí na provozní Ïivotnost 100 let ilustruje velk˘ poãet skuteãn˘ch návrhov˘ch situací (obr. 12).
Antikorozní ochranu v˘ztuÏe zaji‰Èuje pﬁedev‰ím kvalita betonu
v krycí vrstvû a její tlou‰Èka. Základní pravidla projektu ﬁe‰í i moÏn˘
negativní úãinek tvoﬁení trhlin. Dodateãn˘mi parametry, které
musí b˘t pﬁedem specifikovány, aby bylo moÏno provést konstrukãní návrh, jsou tlou‰Èka krycí vrstvy, maximální povolená ‰íﬁka
povrchové trhliny a pﬁijatelná úroveÀ spolehlivosti. Tlou‰Èka krycí
vrstvy pﬁedznamenává geometrické hranice návrhu. Je to banální informace, ale pro provozní Ïivotnost je mnohem v˘znamnûj‰í, neÏ se obvykle pﬁedpokládá. ·íﬁka trhliny ovlivÀuje míru pronikání agresivních látek. To je dÛleÏit˘ fakt, ale jeho vliv na provozní Ïivotnost je ãasto znaãnû pﬁeceÀován.
Báze návrhu musí obsahovat dodateãné informace, které zajistí odpovídající kvalitu betonu, podle ní bude stanovena tlou‰Èka
krycí vrstvy s pﬁedem urãenou úrovní spolehlivosti:
• agresivitu prostﬁedí vyjádﬁenou povrchovou koncentrací chloridÛ Cl-s
• maximální pﬁijateln˘ obsah chloridÛ v poãáteãní betonové smûsi Cl-0

100

1

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Severní Evropa
Stﬁední v˘chod
Pﬁejímací kritéria

70
60
50
40
30
20
10

0
0

8

Ïadavky, speciální zatíÏení a zvlá‰tû agresivní prostﬁedí, to v‰e
jsou otázky, které jsou v základních pravidlech projektu shrnuty.
Je zajímavé v‰imnout si „nov˘ch“ kritérií, která jsou uplatÀována, jestliÏe vlastník chce, aby konstrukce plnila urãité nároky na
provozní Ïivotnost – jsou to pﬁesnû definované poÏadavky na
pﬁejímací kritéria a úroveÀ spolehlivosti návrhu. Ukazuje to následující pﬁíklad velké pﬁímoﬁské konstrukce v horkém, vlhkém prostﬁedí, kde koroze v˘ztuÏe pﬁedstavuje hlavní nebezpeãí pﬁedãasného zhor‰ování stavu konstrukce.
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• maximální pﬁijateln˘ difúzní koeficient chloridÛ specifikovan˘
standardní zku‰ební metodou v urãeném stáﬁí DCl’
• pﬁedpokládaná kritická koncentrace chloridÛ spou‰tûjící korozi
Cl-cr
• faktor stárnutí ve vztahu k druhu cementového pojiva α.
Pﬁedem stanovená úroven spolehlivosti je dána indexem spolehlivosti β. Podle Euronorem se mezní stavy provozuschopnosti ovûﬁují na základû indexu spolehlivosti βsls = 1,5 aÏ 1,8, coÏ odpovídá pravdûpodobnosti pﬁekroãení mezního stavu 6,7 aÏ
3,6 %. V pﬁíkladu byla pﬁijata desetiprocentní pravdûpodobnost
pﬁekroãení mezního stavu. Koroze nastoupí pﬁed koncem návrhové provozní Ïivotnosti. To odpovídá pﬁibliÏnû β = 1,3.
Byly uvaÏovány tﬁi podmínky vystavení vnûj‰ím vlivÛm se vstupními parametry (tab. 1).
Po provedení probabilistického v˘poãtu (obr. 9) získáme teoretické hodnoty tlou‰Èky krycí vrstvy (tab. 2), které odpovídají
hodnotám β.
Pﬁi v˘bûru hodnoty koneãné tlou‰Èky krycí vrstvy se musí b˘t
teoretické hodnoty uvedené v tab. 2 upraveny (zv˘‰eny) na
praktické, napﬁ. dle maximální velikosti zrna kameniva. Podle
toho budou urãeny rozmûry distanãních podloÏek.

Tab. 1 Vstupní parametry do návrhu provozní Ïivotnosti zaloÏeném
na spolehlivosti
Tab. 1 Input parameters to a reliability based service life design

Z ÁV ù RY
Mechanizmy stárnutí konstrukce, zvlá‰tû koroze v˘ztuÏe, úãinky
mrazu, alkalické reakce kameniva, pÛsobení sulfátÛ atd., zpÛsobují
závaÏná pﬁedãasná po‰kození betonov˘ch konstrukcí. V˘zkum
tûchto procesÛ v posledních letech i nalezení jejich hlavních parametrÛ vedly ke zmûnám v modelování provozní Ïivotnosti, které
se stalo realistick˘m nástrojem projektanta pﬁi zpracování návrhÛ
se zohlednûním kvantifikované provozní Ïivotnosti.
Zavedení probabilistick˘ch metod k ﬁe‰ení nejistot vlastních
kvalitû betonu a agresivitû prostﬁedí umoÏÀuje nyní kvantifikovat
úroveÀ spolehlivosti návrhÛ provozní Ïivotnosti. Proto je moÏné
aktualizovat bûhem následn˘ch trvanlivostních zkou‰ek v rámci
údrÏby pﬁedpovûì provozní Ïivotnosti s rostoucí spolehlivostí.
Nové moÏnosti mohou pﬁinést tvorbu mnohem lépe fungujících konstrukcí i podstatné úspory v oblasti budoucí údrÏby
a nákladÛ na opravu betonov˘ch konstrukcí, pokud budou stavebnictví i majitelé serióznû zvaÏovat skuteãn˘ potenciál a jeho
následky. K tomu je ov‰em tﬁeba povaÏovat beton za Ïiv˘ materiál ve smyslu ãasem promûnn˘ch vlastností, coÏ poukazuje na
nezbytnost monitorování betonov˘ch konstrukcí. Skuteãné a rozhodující vlastnosti betonu a betonov˘ch konstrukcí je moÏné stanovit aÏ bûhem provádûcí etapy. To znamená, Ïe v návrhové fázi,
ani v dobû podepisování kontraktu nejsou známé.
Skuteãné zlep‰ení stavu je nemyslitelné bez zásadních zmûn
v pﬁístupu majitelÛ k poÏadavkÛm na provozní Ïivotnost a bez
revize zpÛsobu uzavírání smluv a zákonné odpovûdnosti.
Abychom zajistili poÏadovanou provozní Ïivotnost, musí majitel
definovat kvalitu a provozní Ïivotnost, které vyÏaduje. Musí kontrolovat, Ïe kvalita materiálÛ a provedení jsou uspokojivé a musí
za tuto kvalitu zaplatit. Proto ze v‰eho nejdﬁíve musí rozhodnout
o technické a finanãní podpoﬁe, které potﬁebuje. Ve svém dal‰ím
rozhodnutí musí uznat nezbytnost integrace vhodn˘ch údrÏbo-

v˘ch postupÛ do návrhového procesu na celou provozní Ïivotnost.

Parametry

Ponoﬁená oblast

Cl-s [% váhy pojiva]
Cl-0 [% váhy pojiva]
DCl- [10–12 m2/s]
Cl-cr [% váhy pojiva]
α

2,5
0,1
2
2,2
0,3

Pﬁílivová
a rozstﬁiková oblast
4
0,1
2
0,7
0,4

Atmosférická
oblast
2
0,1
2
0,9
0,4

Tab. 2 Teoretické minimální krycí vrstvy, c [mm], k dosaÏení provozní
Ïivotnosti 100 let s rozdílnou úrovní spolehlivosti β
Tab. 2 Theoretical minimum concrete covers, c [mm], to achieve
100 year service life with the different levels of reliability, β

β

Ponoﬁená oblast

1,3
1,5
1,8

20
22
25

Pﬁílivová
a rozstﬁiková oblast
59
63
68

Atmosférická
oblast
38
40
44

My, tj. vlastníci, inÏen˘rská komunita a spoleãnost
musíme tûÏit z cenn˘ch zku‰eností posledních let, nikoli
opakovat své vlastní chyby.
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Obr. 12 Klíãov˘ dálniãní spoj, zahrnuje zavû‰ené mosty s pﬁístupov˘mi
poli a betonov˘m tunelem ponoﬁen˘m v rekordní hloubce
Fig. 12 A vitel motorway link comprising cable stayed bridges with
approach spans, and record-depth immersed concrete tunnel
B
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