
POSOUZENÍ TĚŽNÍCH VĚŽÍ V SEVERNÍM MOŘI Z HLEDISKA 

ODOLNOSTI PROTI PŮSOBENÍ CHLORIDŮ ❚ IN-FIELD 

PERFORMANCE OF NORTH SEA OFFSHORE PLATFORMS WITH 

REGARD TO CHLORIDE RESISTANCE

2 6 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  ❚ 2 / 2 0 1 4

M A T E R I Á LY  A   T E C H N O L O G I E  ❚  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N O L O G Y

Steinar Helland, Ragnar Aarstein, 

Magne Maage

Od  roku 1973 bylo v  Severním moři postaveno 

třicet čtyři těžních věží pro naftařský a  plyná-

renský průmysl, což představuje 2  650 mil. m3 

vysokopevnostního (HSC) a  vysokohodnotného 

betonu (HPC). Konstrukce jsou provozními spo-

lečnostmi podrobně sledovány z  hlediska jejich 

chování v  daném prostředí. Článek analyzuje 

chloridové profily vyhodnocené ze 180 jádrových 

vývrtů odebraných z  deseti konstrukcí během 

jejich dvou až dvaceti šesti let používání. Profily 

jsou použity pro modelování odhadu zbytkové 

životnosti. Na základě toho je zbytková životnost 

klasifikována pomocí mezní podmínky spolehli-

vosti, že nedojde ke kritickému obsahu chloridů 

v bezprostředním okolí výztuže. Získané poznatky 

jsou porovnány s  požadavky stanovenými sou-

časnými norskými normami pro betonové stav-

by vystavené drsnému mořskému prostředí. ❚ 

Since 1973 a total of 34 platforms for the oil and 

gas industry, representing 2  650  000 m3 HSC/

HPC, have been installed in the North Sea. The 

structures have been closely monitored by the 

operating companies with regard to their in-field 

performance. The presentation analyzes chloride 

profiles from some 180 cores taken from 10 

structures after 2 to 26 years service. The profiles 

are applied to assess the remaining service life by 

modelling. Based on this, the remaining service life 

as a function of reliability for not passing a critical 

chloride content at the reinforcement, are directly 

quantified. The findings are compared with the 

requirements given in the present Norwegian 

standards for concrete works exposed to a harsh 

marine environment.

STAVBY PRO TĚŽBU ROPY 

A  PLYNU V   SEVERNÍM MOŘI

Od  roku 1973 bylo v  Severním mo-

ři postaveno třicet čtyři těžních věží 

pro naftařský a  plynárenský průmysl, 

což představuje 2 650 mil. m3 vysoko-

pevnostního (HSC) a vysokohodnotné-

ho betonu (HPC). Do betonu bylo po-

užíváno běžné kamenivo i lehké kame-

nivo. Mnoho těžních věží má skořepi-

novou nosnou konstrukci, kde je vyu-

žívána vysoká pevnost betonu v  tlaku 

ke  vzdorování vysokému hydrostatic-

kému tlaku vody (hloubka až 300 m).

V posledních dekádách se pozornost 

uživatelů postupně obracela k  trvanli-

vosti uvedených konstrukcí v mořském 

prostředí, zejména k  pronikání chlori-

dů vyvolávajících korozi výztuže. Jako 

jedno z opatření ke  zpomalení postu-

pu chloridů bývá doporučováno sníže-

ní vodního součinitele w/c, tedy stejné 

opatření, které bývá užíváno při výro-

bě vysokopevnostního betonu. Za da-

ných okolností, na  existujících kon-

strukcích, se tedy dalo ověřit, jak sní-

žení vodního součinitele skutečně pů-

sobí v dlouhodobých a  reálných pod-

mínkách expozice konstrukcí. 

Zkušenosti byly využity pro kalibra-

ci požadavků návrhu dle životnosti pro 

konstrukce v mořském prostředí v nor-

ských betonářských normách. Naftař-

ské společnosti, které těžní věže pro-

vozují, zpracovaly během let jejich uží-

vání řadu různých posudků založených 

na  informacích získaných z  jádrových 

vývrtů odebraných z těchto konstrukcí. 

Vzhledem k povaze tohoto průmyslové-

ho odvětví je obtížné získat, shromaž -

ďovat a publikovat takové informace.

Článek prezentuje data získaná z de-

seti konstrukcí (tab. 1 a  2), kde ope-

rátoři velkoryse uvolnili střežené infor-

mace ve  prospěch průmyslového vý-

zkumu. Data zahrnují 180 chloridových 

profilů z  jádrových vývrtů odebraných 

z  konstrukcí za  jejich dvou až dvace-

tišestiletou expozici v drsném prostře-

dí. Data byla analyzována autory člán-

ku. Jeden z nich se také podílí na vět-

šině inspekcí na konstrukcích (obr. 1), 

což umožňuje vyhodnotit reprezenta-

tivnost dat a  množství viditelných de-

fektů na konstrukcích. 

Bylo zamýšleno odebírat jádrové vý-

vrty z  náhodných míst, avšak inspek-

toři přiznávají, že vizuální defekty ovliv-

ňovaly jejich pozornost a měli tedy ten-

denci odebírat vzorky právě v  těchto 

místech. Autoři proto posuzují repre-

zentativnost odebraných vzorků jako 

mírně podhodnocující skutečnou kvali-

tu konstrukcí. Data jsou shromažďová-

Tab. 1 Konstrukce postavené v Severním moři posuzované v článku, všechny konstrukce vyjma 

Shore Approach byly betonovány do posuvného bednění ❚ Tab. 1 Structures from the North 

Sea assessed in this paper, all structures except the Shote Approach landfall were cast by slip 

forming

Rok 

dokončení

Název 

konstrukce
Operátor

Typ 

konstrukce

Hloubka 

dna [m]

Objem betonu 

[m3]

Návrhová 

pevnost

1973 Ekofisk Philips keson 71 80 000 C45

1975 Brent B Shell GBS 140 64 000 C45

1977 Statfjord A Mobil GBS 145 87 000 C50

1982 Shore Approach Statpipe 0 až 30 10 000 C60

1986 Gullfaks A Statoil GBS 135 125 000 C60

1988 Oseberg A Norsk Hydro GBS 109 116 000 C60

1989 Gullfaks C Statoil GBS 216 244 000 C65

1993 Draugen Shell GBS 251 85 000 C70

1995 Heidrun (plovoucí) Conoco TLP 350 63 000 LC60

1995 Troll B (plovoucí) Norsk Hydro
s proměnnou 

hloubkou ponoru
325 43 000 C75

GBS: gravitační konstrukce, TLP: tension leg platform

Tab. 2 Základní data složení betonových směsí, obsah cementu kolísal 

mezi 420 až 450 kg/m3 ❚ Tab. 2 Key data for the concrete compositions, 

the cement content varies in range of 420 to 450 kg/m3

Název 

konstrukce
Kamenivo Cement Mikrosilika [%] w/(c + s)

Ekofisk NDA CEM I - 0,45

Brent B NDA CEM I - 0,38

Statfjord A NDA CEM I - 0,38

Shore Approach NDA CEM I 8 0,36

Gullfaks A NDA CEM I - 0,38

Oseberg A NDA CEM I - 0,37

Gullfaks C NDA CEM I 2 0,38

Draugen NDA CEM I 2 0,4

Heidrun NDA; LWA CEM I 5 0,39

Troll B NDA; LWA CEM I 7 0,35
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na z oblastí zasahovaných vlnami mo-

ře a vyšších.

Všechny konstrukce těžních věží jsou 

v částech pod hladinou moře vybave-

ny „ztracenými“ anodami k  ochráně-

ní mechanických částí, soustav potru-

bí a pažnic vložených do vrtů proti ko-

rozi. Protože mezi nimi a výztuží existu-

je elektrický kontakt, ocelová výztuž je 

také chráněna proti korozi i v případě, 

že chloridy proniknou betonem na  je-

jí úroveň. Trvanlivost těchto spodních 

částí tedy nebyla řešena.

Expoziční podmínky v Severním 

moři

Podmínky, kterým jsou vystaveny be-

tonové konstrukce v  Severním moři, 

mohou být popsány následujícími úda-

ji: slanost vody v Severním moři je cca 

35  g/l, teplota při hladině se pohybu-

je mezi 5 až 17 °C, nejvyšší výšky vln 

a rychlost větru užívaná pro návrh kon-

strukcí jsou 25 až 30 m a 45 m/s. Tako-

vé klima lze charakterizovat jako drsné.

METODOLOGIE POSOUZENÍ

Analýzy jsou založeny na předpokladu, 

že vnikání chloridů se řídí modifikovanou 

verzí 2. Fickova zákona difúze (1), kde je 

koeficient difúze závislý na čase [1], [2].

C x t C Cs Ci
x

tDs
,

4
erf  (1)

kde Cs reprezentuje zatížení prostře-

dím, zatímco koeficient difúze D cha-

rakterizuje schopnost materiálu odolá-

vat průniku chloridů.

Koeficient D byl dříve považován 

za  na  čase nezávislý parametr, avšak 

laboratorními zkouškami i  sledováním 

konstrukcí vystavených až 37 let půso-

bení prostření bylo potvrzeno, že tato 

odolnost se časem zlepšuje, [2] a  [3], 

v matematickém vyjádření 

D t

D

t

t
0

0 , (2)

kde D  (t) je časově závislý koefici-

ent chloridové difúze, t je doba expo-

zice a  D0 je měřený referenční koefi-

cient difúze, určený křivkou prolože-

nou měřenými chloridovými profily z vý-

vrtů (obr. 2). 

Parametr α je tzv. faktor stárnutí. Kro-

mě těžní věže Heidrun byl rozptyl hod-

not koeficientů difúze příliš velký a ča-

sový interval mezi měřeními příliš krát-

ký k  určení spolehlivých hodnot para-

metru α pro tyto konstrukce. Na  zá-

kladě předchozích zkušeností a  praxe 

[4] byl ve výpočtech používán parame-

tr α = 0,6.

Ačkoliv se předepsaná tloušťka kry-

cí vrstvy mění v intervalu 50 až 75 mm, 

skutečné rozdělení tloušťky krycí vrst-

vy není autorům známé. Protože hlav-

ním záměrem tohoto článku je po-

soudit současné požadavky na  slože-

ní betonu a  tloušťku krycí vrstvy beto-

nu v  norských betonářských normách 

NS  3473 (Standards Norway, 2003) 

NS-EN 1992-1-1 (Standards Norway 

2008) a NS-EN 206-1 (Standards Nor-

way, 2007), byla stanovena minimál-

ní tloušťka krycí vrstvy výztuže pro ex-

poziční třídu XS3 (plochu zaplavovanou 

vlnami, oplachovanou a  ostřikovanou 

plochu) od 50 mm (50letá životnost). To 

odpovídá nominální tloušťce krycí vrst-

vy 60 mm. Statistická interpretace těch-

to čísel uskutečněná normalizační ko-

misí ukázala, že maximálně okolo 10 % 

povrchové výztuže má tloušťku krycí 

vrstvy nižší než 50 mm. Mezní stav uva-

žovaný v  tomto článku nastává, když 

kritický obsah chloridů vyvolávající ko-

rozi výztuže dosáhne k povrchu výztu-

že. Tyto prahové hodnoty závisí na hod-

notách parametrů, jako jsou typ pojiva, 

vodní součinitel w/c, vlhkost ad. Hodno-

ty použité v prezentovaných analýzách 

jsou uvedeny v tab. 3 [5].

Úroveň obsahu chloridů od 0,07 % vá-

hy betonu je fib bulletinem 34 [6] inter-

pretována jako 10% pravděpodobnost 

depasivace a v  literatuře [7] jako 10 až 

15% pravděpodobnost. Kritický obsah 

chloridů k započetí koroze oceli je čas-

to považován za nezávislou proměnnou 

k  parametrům řídícím průnik chloridů 

(Cs, D a tloušťka krycí vrstvy).

V tomto článku autoři uvádějí vypočí-

tané iniciační časy dosažení prahových 

hodnot 0,07; 0,18 a 0,36 % váhy beto-

nu v  houbce 50  mm. Protože kalibra-

ce použitého modelu se při delší ex-

pozici stala postupně více a více nejis-

tou, jsou uvedeny pouze iniciační doby 

do 120 let. 

Pro návrh životnosti založený na prav-

děpodobnosti musí být známo statis-

tické rozdělení povrchových koncentra-

Obr. 1 Inspektor ze společnosti RaKon AS 

při kontrole betonového dříku věže ❚ 

Fig. 1 An inspector from RaKon AS 

assessing a concrete shaft

Obr. 2 Typický chloridový profil konstrukce 

vystavené působení mořské vody (z Oseberg A 

po devíti letech expozice) 

❚ Fig. 2 Typical chloride profile in concrete 

exposed to sea water (from Oseberg A after 

9 years exposure)
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Tab. 3 Prahové hodnoty chloridových 

koncentrací pro spuštění koroze [5] ❚ 

Tab. 3 Treshold values for chloride 

concentrations to trigger corrosion [5]

Cl- 

[% vh. cementu]

Cl- 

[% vh. cementu]

(předpokládáno 

440 kg cementu 

na m3 betonu)

Pravdě-

podobnost 

koroze výztuže

> 2 > 0,36 jistá

1 až 2 0,18 až 0,36 pravděpodobná

0,4 až 1 0,07 až 0,18 možná

< 0,4 < 0,07 minimální

1 2
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cí chloridů a koeficienty difúze [6]. Pro 

prezentovaný případ byl k dispozici do-

statek informací. 

Skutečné povrchové koncentrace 

chloridů a  koeficienty difúze určené 

pro každý jádrový vývrt byly použity 

jako vstupní parametry modelu pro ur-

čení zbytkového času do vzniku koro-

ze na každém vývrtu. Na  jejich zákla-

dě byly vykresleny aproximované dis-

tribuční (kumulativní) funkce pravdě-

podobnosti pro dosažení životnosti 

dané mezním stavem depasivace v té-

to studii. Protože úroveň spolehlivos-

ti užívaná pro projektové výpočty za-

číná na 90 % (tj. 10 % nevyhoví poža-

davkům), [6] a  [4], byla zde pozornost 

obrácena ke spodnímu konci kumula-

tivní křivky.

Tento přístup byl vybrán, protože tra-

diční výpočty založené na  středních 

hodnotách a standardních odchylkách 

by byly nepřesné vzhledem k faktu, že 

pro řadu konstrukcí je několik výsled-

ků s nejnižší pravděpodobností zřejmě 

způsobeno jinými mechanismy než ve 

zbytku souboru. Tato důležitá informa-

ce zapadne a zmizí, pokud je celý sou-

bor hodnocen, jako by pro něj platilo 

stejné statistické rozdělení. Toto je dis-

kutováno později.

VÝSLEDKY Z   JEDNOTLIVÝCH 

KONSTRUKCÍ

Ekofisk

Keson Ekofisk z roku 1973 je první be-

tonovou konstrukcí umístěnou do  Se-

verního moře poté, co zde byla objeve-

na ložiska ropy a zemního plynu. Keson 

byl navržen z  HSC té doby (charakte-

ristická pevnost betonu v  tlaku měřená 

na krychlích začíná na 45 MPa, což byla 

tehdy nejvyšší návrhová pevnost betonu 

uvažovaná v norské normě). Použité po-

jivo byl nemíchaný Portlandský cement 

(CEM I) a vodní součinitel w/c byl 0,45.

Na  základě vyhodnocení deseti jád-

rových vývrtů odebraných z konstruk-

ce v roce 1990, [8] a  [9], byl sestaven 

graf na obr. 3, který ukazuje, kdy bu-

de dosaženo kritického obsahu chlori-

dů na úrovni 0,07 a 0,18 % z váhy be-

tonu v hloubce 50 mm pod povrchem.

Stojí za  povšimnutí, že není zřej-

mé, zda odolnost vůči průniku chlori-

dů na  této konstrukci naplní očekává-

ní 50leté použitelnosti udávané norský-

mi normami s dostatečným přesahem. 

Pro skutečnou konstrukci však byla za-

dána krycí vrstva 60 mm. To více mé-

ně odpovídá současným požadavkům 

v NS 3473/NS-EN 1992-1-1, [10] a [11], 

Obr. 3 Ekofisk (vnější stěna tanku): doba do dosažení kritického obsahu chloridů v hloubce 

50 mm pod povrchem, akumulované hodnoty z deseti vývrtů odebraných z kon struk ce po 17 

letech ❚ Fig. 3 Ekofisk (external wall of tank): time to reach critical chloride content at 50 mm, 

accumulated based on ten cores taken from the structure after 17 years

Obr. 4 Brent B: čas do dosažení kritického obsahu chloridů v hloubce 50 mm, akumu lované 

hodnoty z patnácti vývrtů odebraných z konstrukce po 19 letech ❚ Fig. 4 Brent B: time 

to reach critical chloride content at 50 mm, accumulated based on 15 cores taken from the 

structure after 19 years

Obr. 5 Odběr jádrových vývrtů z pobřežní konstrukce při odlivu ❚ Fig. 5 Drilling cores from 

the Shore Approach landfall at low tide, the structure protecting two gas pipelines in the Statpipe 

system from the impact of waves, the export to Europe is about 7 billion m3 gas per yeas
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na 50 mm minimální a 60 mm nominální 

tloušťku krycí vrstvy. Původní navrhova-

ná doba použitelnosti byla pouze 30 let. 

Po 35 letech užívání byl keson vyřazen 

z provozu bez jakékoliv větší opravy ne-

bo zpevnění během užívání – naplnil tak 

předpoklady návrhu. 

Horní nástavba a  technologické in-

stalace byly demontovány, ale betono-

vá část konstrukce zůstala stát na mís-

tě. Dle autorům dostupných informací, 

těžební společnost neuvažuje o  něja-

kých aktivitách spojených s  opravami 

této konstrukce, které by umožnily je-

jí provozování po nějaké další nespeci-

fikované období. 

Brent B

Z devatenáct let provozované konstruk-

ce bylo odebráno patnáct jádrových vý-

vrtů a  byly změřeny jejich chloridové 

profily [12]. Na základě zaznamenaných 

profilů analyzovali autoři článku chová-

ní konstrukce. Kumulativní funkce prav-

děpodobnosti iniciačního stadia pro vý-

ztuž v  hloubce 50  mm je znázorněna 

na obr. 4.

Stojí za povšimnutí, že převážná část 

souboru vykazuje dobré hodnoty pro 

prostředí bohaté na  chloridy. Situa-

ci však zhoršuje několik vývrtů s mini-

mální odolností. Vzhledem k  tomu, že 

všechen beton byl vyráběn dle stej-

né specifikace, potenciál směsi je po-

psán střední hodnotou iniciačního sta-

dia, musel být potenciál nevyhovujících 

vývrtů narušen během betonáže. Lep-

ší betonová směs nebo zvýšení krycí 

vrstvy výztuže by tuto situaci nevyřešilo. 

Statfjord A

Z šestnáct let provozované konstrukce 

bylo odebráno devět jádrových vývrtů, 

[8] a  [9]. Žádné z  vývrtů nevykazovaly 

jakékoliv ohrožení chloridy. 

Důvodem byla pozornost obrácená 

na odolnost proti zmrazování v sedm-

desátých letech minulého století. Vzhle-

dem k určitým nejistotám bylo rozhod-

nuto natírat povrchy betonových kon-

strukcí nad hladinou moře epoxidem, 

aby se snížila úroveň vlhkosti uvnitř 

betonu. I když dnes je taková ochrana 

kvality betonu proti zmrazování zpo-

chybňována, epoxid efektivně bránil 

chloridům vnikat do konstrukce. Míst-

ní šetření rovněž potvrdila, že epoxido-

vý nátěr je dodnes, 32 let po nanese-

ní, nepoškozený.

Přístup na pobřeží

V  roce 1982 byl na  západním pobře-

ží Norska postaven 590 m dlouhý pod-

Obr. 6 Shore Approach: čas do dosažení 

kritického obsahu chloridů v hloubce 50 mm, 

akumulované hodnoty z deseti vývrtů ode-

braných z konstrukce po 12 a 26 letech po 

instalaci ❚ Fig. 6 Shore Approach: time 

to reach critical chloride content at 50 mm, 

accumulated based on 10 cores taken from 

the structure after 12 and 26 years after 

installation

Obr. 7 Oseberg A: čas do dosažení 

kritického obsahu chloridů v hloubce 50 mm, 

akumulované hodnoty z 87 vývrtů odebíraných 

z konstrukce během 18 let po instalaci ❚ 

Fig. 7 Oseberg A: time to reach critical 

chloride content at 50 mm, accumulated 

based on 87 cores taken from the structure up 

to 18 years after installation 

Obr. 8 Těžní plošina Oseberg A v bouřlivém 

počasí ❚ Fig. 8 Oseberg A platform in 

stormy weather
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mořský tunel (obr. 5). Jeho úkolem by-

lo chránit dvě plynová potrubí proti do-

padům působení vln v pobřežní oblas-

ti. Návrhová výška vlny byla uvažována 

18,5  m. Potrubí přichází z  plynových 

polí Statfjord a  Gullfask v  Severním 

moři a odvádí zpracovaný plyn do Em-

denu v Německu (7 bil. m3 plynu roč-

ně). Tento příbřežní úsek je součás-

tí 880 km dlouhého Statpipe systému 

uloženého na dno Severního moře.

Tunel sestává z pěti prefabrikovaných 

betonových prvků 90 až 150 m dlou-

hých s výtlakem až 7 000 t. Příčný řez 

komorových nosníků se mění od  30 

do 45 m2. Vyšetřovaný prvek je uložen 

v přílivové oblasti. 

Prvek byl kontrolován po 7, 12 a  26 

letech provozu tunelu [13]. Obr. 6 uka-

zuje výsledky získané z  deseti jádro-

vých vývrtů odebraných po  12 a  26 

letech. Výsledky opět potvrzují dobrý 

stav betonu vztažený k minimální kry-

cí vrstvě výztuže 50 mm a předpokla-

dům návrhu učiněným dle norských 

norem. 

Gullfaks A

K dispozici bylo celkem šestnáct jádro-

vých vývrtů ze sedm a dvanáct let sta-

ré konstrukce [8], [9] a [14]. Vývrty byly 

odebrány ve výšce od 5 do 18 m nad 

hladinou moře.

Po  aplikování 2. Fickova zákona by-

lo vypočteno, že iniciační stadium pro 

tloušťku krycí vrstvy 50  mm by pro 

všechny vývrty nastalo za mnoho set 

let, a  to i  v  případě konzervativnější 

prahové hodnoty. To je nad možnosti 

jakékoliv kalibrace na modelu.

Oseberg A

Těžní plošina Oseberg A byla dokonče-

na v  roce 1988 (obr. 8). Z konstrukce 

bylo mezi devátým až osmnáctým ro-

kem provozu odebráno celkem 87 já-

drových vývrtů, [8], [9] a  [14]. Předpo-

kládané časy dosažení iniciačního sta-

dia jsou vyneseny na grafu na obr. 7.

Podobně jako v  případě plošiny 

Brent  B, většina vývrtů dokazuje do-

statečnou kvalitu betonu v daném pro-

středí. Avšak opět se objevilo několik 

vývrtů, které narušují celkový obrázek, 

protože mají téměř nulovou odolnost 

vůči vnikání chloridů. Protože opět byl 

všechen použitý beton vyráběn na zá-

kladě stejné specifikace, muselo dojít 

ke  snížení jeho odolnosti vůči vnikání 

chloridů během jeho přepravy a uklád-

ky do bednění. 

Stejně jako v případě jiných konstruk-

cí s  několika nevyhovujícími vývrty, 

i zde data potvrzují, že levá část rozdě-

lení může být přičítána vysokým (špat-

ným) hodnotám difúzních koefi cientů 

a pravá část může být připisována vý-

vrtům, kde je povrchová koncentrace 

chloridů (zatížení prostředím, Cs) z ně-

jakého důvodu velmi nízká.

Gullfaks C

Tato konstrukce je v  provozu od  ro-

ku 1989 (obr. 9). Šest jádrových vývrtů 

bylo odebráno a  analyzováno po  sed-

mi letech jejího užívání, [8] a [9]. Při uži-

tí nejkonzervativnější prahové hodno-

ty 0,07 % betonu a 50mm tloušťce kry-

cí vrstvy jeden z vývrtů vykázal iniciační 

stadium po padesáti pěti letech. Zbytek 

vývrtů vykazoval hodnoty hodně přesa-

hující sto let.

Draugen

V  roce 2008, tj. po  patnácti letech 

provozu, bylo z  konstrukce odebráno 

a  analyzováno devět jádrových vývr-

tů, [15] a [16]. Všechny vývrty s dosta-

tečnou rezervou vůči návrhovým před-

pokladům vyhověly předepsaným pod-

mínkám. Opět byla použita nejkonzer-

vativnější podmínka prahové hodnoty 

0,07 % betonu s 50mm tloušťkou kry-

Obr. 9 Těžní plošina Gullfaks C během provozu ❚ Fig. 9 Gullfaks C during operation

Obr. 10 Plovoucí plošina Heidrun ukotvená v hloubce 300 m, obálka je postavena z 63 000 m3 

lehkého betonu pevnostní třídy LC60 ❚ Fig. 10 The floating Heidun installed at 300 meter 

water depth, the hull is constructed of 63 000 m3 lightweight concrete of grade LC-60
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cí vrstvy. Jeden vývrt vykazoval iniciač-

ní periodu blízko sto rokům, ostatní vý-

znamně převyšovaly sto let.

Předpokládalo se, že jádrové vývr-

ty reprezentují hlavní část věže. Avšak 

během inspekce bylo možno sledo-

vat místa s  lokálními defekty. K  hlav-

ním příčinám těchto nedostatků patřily 

nedostatečně zhutněný beton a trhliny 

vzniklé posunem posuvného bednění 

při změně geometrie průřezu (rostou-

cím průměru věže nebo změně válco-

vého tvaru na hranolový). Rozsah těch-

to nevyhovujících míst byl zanedba-

telný a  počítalo se s  pouze minimál-

ními opravami. Na některé části pláš-

tě věže byl nanesen epoxidový nátěr, 

který efektivně bránit průniku chloridů 

do konstrukce.

Heidrun

Toto je jediná plovoucí konstrukce, kde 

byl jako hrubé kamenivo použit expan-

dovaný jíl (obr. 10). Beton s lehkým kame-

nivem měl hustotu okolo 1 950 kg/m3. 

Obsah mikrosiliky byl 7 % z obsahu ce-

mentu.

Z konstrukce bylo mezi dvěma a de-

víti lety provozu odebráno celkem tři-

cet šest jádrových vývrtů [14]. Nejnižší 

hodnota iniciačního stadia s  kritériem 

0,09 % chloridů z  váhy betonu (upra-

veno vzhledem k  nízké hustotě beto-

nu) v  50mm hloubce od  povrchu by-

la 120  let. Všechny ostatní vývrty do-

sáhly hodnot několika stovek let. To 

je opět daleko za možnostmi použité-

ho modelu.

Pro tuto konstrukci byly provedeny 

rozsáhlé laboratorní zkoušky chlorido-

vé odolnosti na  prvcích vystavených 

mořské vodě a  odebíraných ve  věku 

od  jednoho dne do dvou let a potom 

po dvou letech expozice [3].

Troll B

Jedná se opět o  plovoucí konstrukci. 

Část hrubého kameniva byla tvořena 

lehkým kamenivem s cílem snížit hus-

totu betonu o  200 kg/m3 ve  srovná-

ní se směsí sestavenou pouze z kame-

niva běžné hustoty. Z  konstrukce by-

lo mezi druhým až osmým rokem pro-

vozu postupně odebráno a  analyzo-

váno dvanáct jádrových vývrtů, [8], [9] 

a [14].

Všechny vývrty dávaly výsledky pro 

iniciační stadium i  při nejnižší praho-

vé hodnotě a 50 mm hloubky mnoho 

set let. Je opět daleko za  možnostmi 

spolehlivého určení parametrů pomo-

cí nějakého použitého modelu a  kon-

strukce potvrdila velice dobrou funkč-

nost v  tvrdých podmínkách mořské-

ho prostředí.

DISKUZE VSTUPNÍCH 

PARAMETRŮ MODELU

Zatížení prostředím – Cs

Zatížení prostředím je reprezentová-

no vypočítanou povrchovou koncen-

trací chloridů Cs. Výpočet se prová-

dí pomocí modelu a  proložením křiv-

ky vhodného tvaru a  musí být použit 

společně s odpovídajícím difúzním ko-

eficientem odvozeným ze stejné křiv-

ky. Protože všechny hodnoty Cs pou-

žité v  tomto článku byly určeny z  vý-

vrtů odebraných z  konstrukcí vysta-

vených působení prostředí více než 

dva roky, lze předpokládat, že zjiště-

né koncentrace již dosáhly stabilizo-

vanou úroveň. Tento předpoklad je 

podpořen obr. 11, kde jsou vynese-

ny všechny hodnoty Cs jako funkce 

času.

Střední hodnota Cs pro 137 ana-

lyzovaných jádrových vývrtů dosáhla 

0,63  % chloridů na  váhu betonu se 

směrodatnou odchylkou 0,43  % (vý-

Obr. 11 Povrchová koncentrace chloridů (Cs) 

jako funkce věku od instalace těžní plošiny, 

data z devíti konstrukcí ❚ Fig. 11 Surface 

chloride concentration (Cs) as a function of age 

after installation of the platform, field data from 

nine structures

Obr. 12 Povrchová koncentrace chloridů 

(Cs) jako funkce výšky nad hladinou moře, 

data z devíti konstrukcí ❚ Fig. 12 Surface 

chloride concentration (Cs) as a function of 

height above sea level, field data from nine 

structures

Obr. 13 Povrchová koncentrace chloridů (Cs) 

jako funkce orientace plochy na konstrukci, 

data z osmi konstrukcí ❚ Fig. 13 Surface 

chloride concentration (Cs) as a function of 

orientation, field data from eight structures
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sledky těžní věže Statfjord A  zde ne-

jsou zahrnuty).

K  získání dalších zkušeností, pokud 

jde o účinky místních expozičních pod-

mínek na stav posuzovaných konstruk-

cí, se autoři zaměřili i na vliv výšky nad 

hladinou moře (těžní věže obvykle do-

sahují něco málo přes 30 m nad hladinu 

moře). Výsledky pro různé vzdálenos-

ti od hladiny jsou vyneseny na obr. 12 

a sotva dokazují nějaké významné od-

chylky. Klimatické podmínky očividně 

vytváří stejně tvrdé mořské prostředí 

po celé výšce věže. 

Byl vyšetřován i  vliv orientace pláš-

tě věže vzhledem k světovým stranám. 

Dominantní směr větru je z jihozápadu. 

Obr. 13 může naznačovat, že zatížení 

prostředím je poněkud vyšší z této stra-

ny, ale vliv je nevýznamný. 

Vlivy stárnutí

V použitém modelu (vztahy (1) a (2)) vy-

jadřuje exponent α stárnutí. Tento fak-

tor zahrnuje oba vlivy, tj. vliv pokračují-

cí hydratace/reakce pojiva a  současně 

vliv interakce povrchu betonu a mořské 

vody. V  rámci ní probíhá výměna iontů 

a výsledkem je blokování pórové struk-

tury betonu, [17] a [18].

Parametr α  je běžně velmi význam-

ný faktor, zejména pokud je model po-

užit s  daty z  mladého betonu. K  sní-

žení jeho vlivu v  prezentované studii 

jsou v  modelu vědomě použita pou-

ze data ze starších konstrukcí. Roz-

ptyl v  naměřených difúzních koefici-

entech z  většiny posuzovaných kon-

strukcí neumožňoval odvodit parame-

tr α spolehlivě.

Příkladem je obr. 14 z  těžní ploši-

ny Oseberg A, kde je vynesen difúzní 

koe ficient jako funkce času. 

Konstrukce plošiny Heidrun je jedi-

ná, kde mají data dostatečnou přes-

nost a odlišnost dle stáří, aby parame-

tr α mohl být určen spolehlivě.

Na  obr. 15 je zobrazen vliv stárnutí 

na difúzní koeficient vyrovnáním křivky. 

α = 0,82, pokud jsou měření in-situ po-

užita společně s  laboratorními výsled-

ky ze vzorků  mladého betonu ulože-

ných v mořské vodě. Pokud jsou pou-

žita data pouze z měření na konstruk-

cích vystavených dva až devět let za-

tížení prostředím, α vzroste na 0,88.

První a  třetí autor článku dříve pre-

zentovali faktory stárnutí o hodnotách 

okolo 0,7 zjištěné na konstrukcích po-

břežních mostů užívaných až 37 let, [1] 

a  [2]. Je však třeba připustit, že byly 

uváděny i nižší hodnoty. Jak bylo uve-

deno v článku dříve, všechny výsledky 

zde vycházejí z α = 0,6.

K potvrzení robustnosti této volby by-

ly současně provedeny výpočty s α = 

0,5. Nebylo překvapením, že tato změ-

na měla zanedbatelný vliv na vypočtený 

iniciační čas. To je částečně způsobe-

no faktem, že starší situace byly extra-

polovány a částečně proto, že relativně 

málo „problematických“ vývrtů, zmíně-

ných dříve, vykazovalo tak špatné cho-

vání, že odlišný faktor stárnutí nezpůso-

bil žádné změny.

PROČ INSPEKCE ODHALILY 

NEVYHOVUJÍCÍ  VÝVRTY?

Druhý autor článku byl zodpovědný 

za  řadu inspekcí na  uvedených kon-

strukcích. Je pevně přesvědčen, že 

místní defekty se mohou objevit, když:

• je krycí vrstva výztuže menší než spe-

cifikovaná (není v článku řešeno),

• krycí vrstva je nedostatečná, kom-

paktnost betonu krycí vrstvy je proble-

matická a kvalita betonu v těchto mís-

tech je pak špatná; to obvykle souvisí 

s posuvným bedněním,

• v  určitých oblastech povrchu betonu 

lze nalézt rozevírající se trhliny a špat-

ně zpracovaný beton, tyto defekty 

jsou způsobeny:

- nedostatečnou betonovou krycí vrst-

vou výztuže,

- změnami geometrie betonové stěny,

- nedostatečným zhutněním betonu 

v krycí vrstvě,

- neodpovídající (příliš nízkou) rychlos-

tí zvedání částí se složitou geometrií, 

částí s řadou kotvení a částí s velkým 

množstvím výztuže.

ZÁVĚRY

Místní šetření jasně ukázala, že kon-

strukce se chovají v souladu s předpo-

Obr. 14 Difúzní koeficienty zmapované 

na Osebergu A v různém stáří konstrukce, 

rozptyl v pozorováních a omezený časový 

rozsah ztížil odvození vlivu stárnutí ❚ 

Fig. 14 Diffusion coefficients mapped from 

Oseberg A plotted against age, the scatter 

in observations and the limited span in time 

make it difficult to derive any ageing effect

Obr. 15 Heidrun: vliv stárnutí na difúzní 

koeficient (α), laboratorní data (jeden až čtyři 

měsíce po betonáži), měření na konstrukci 

po 2, 5 a 9 letech ❚ Fig. 15 Heidrun: 

ageing effect on diffusion coefficient (α), 

laboratory data (exposure one to four months 

after casting) and in-field measurements after 

2, 5 and 9 years
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klady návrhu. Počet odchylek je ome-

zen a  není společnostmi užívajícími 

konstrukce považován za problematic-

ký z pohledu množství oprav. 

Studie jasně ukazuje potenciál trvan-

livosti betonů s  vodním součinitelem 

w/c kolem 0,4 (vyjma Ekofisk s w/c = 

0,45) a minimální tloušťkou krycí vrstvy 

50 mm, které umožňují životnost kon-

strukcí v  mořském prostředí více než 

50 let (pro 50mm tloušťku krycí vrst-

vy) a 100 let (pro 60mm tloušťku kry-

cí vrstvy). 

Studie dále demonstruje, že kritic-

kým faktorem byla realizace konstruk-

ce na staveništi. Jestliže tohle je ohro-

žující, nezáleží potom na tom, jak těs-

ná je vůči pronikání chloridů navržená 

betonová směs a  jak silná je specifi-

kovaná betonová krycí vrstva výztuže. 

Problém není v materiálu (myšleno tím, 

co byl dodán z výrobny) ani v tloušťce 

betonové krycí vrstvy, ale ve  výsled-

ku betonáže. Pro další zlepšení chová-

ní takových konstrukcí by měla být po-

zornost zaměřena nejen na tradiční cí-

le, jako jsou kompozice betonové smě-

si a zvyšování tloušťky betonové krycí 

vrstvy, ale zejména na aspekty realizo-

vatelnosti a vlastní realizaci konstrukcí. 

Pokud je optimální návrh realizace 

založen na  pokročilém systému po-

suvného bednění s  proměnným prů-

měrem a  tvarem, jak tomu bylo u ně-

kterých vyšetřovaných konstrukcí, mě-

la by do projektu být zahrnuta průvod-

ní nejistota z  hlediska kvality oblasti 

krycí vrstvy a patřičně kompenzována, 

např. epoxidovými nátěry během vý-

stavby, protože toto opatření se ukáza-

lo v šetření jako velmi účinné. 

Je nepochybné, že ekonomické pří-

nosy získané užitím sofistikovaných 

geo metrických tvarů, které jsou příči-

nou lokálních kvalitativních problémů 

v oblastech krycí vrstvy, daleko převáží 

dodatečné náklady na údržbu a opra-

vy během užívání konstrukce, nebo lé-

pe, možné nápravné činnosti k  dia-

gnostikování a nápravě chyb před tím, 

než je konstrukce dostavěna.

Autoři jsou spokojeni s  tím, že sou-

časné norské normy, NS 3473/NS-

-EN 1992-1-1, [10],  [11] a NS-EN 206-

1 [19] předpisují vodní součinitel (vo-

da/pojivo) nižší než 0,4 při použití po-

pílku nebo strusky a minimální tloušť-

ky krycí vrstvy od  50  mm (50 let) 

a  60  mm (100 let) berou jako odpo-

vídající pro zajištění návrhové život-

nosti s  úrovní spolehlivosti více než 

90 %.

Doufáme, že nová evropská norma 

pro provádění betonových konstrukcí 

EN 13670 [20] a její mezinárodní protěj-

šek/doplněk ISO 22966 [21] zajistí pře-

vedení potenciálu návrhu konstrukce 

na staveništi do reálné stavby.
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