
MODELOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI A SPOLEHLIVOSTI BETONOVÝCH 

KONSTRUKCÍ PŘI KOMBINACI MECHANICKÉHO 

A ENVIRONMENTÁLNÍHO ZATÍŽENÍ ❚ MODELLING 

LIFE-TIME AND RELIABILITY OF CONCRETE STRUCTURES 

UNDER COMBINED MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL LOAD

3 72 / 2 0 1 6  ❚ 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  •  B E T O N

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

Břetislav Teplý, Dita Vořechovská, 

Martina Šomodíková, David Lehký

Trvanlivost a spolehlivost konstrukcí patří 

k základním vlastnostem, které mohou mít výraz-

né ekonomické dopady. Článek se zaměřuje na 

poměrně novou tématiku – kombinaci účinku 

mechanického a environmentálního zatížení žele-

zobetonových konstrukcí a její vliv na trvanli-

vost a spolehlivost. ❚ Durability and reliability 

of structures belong to the basic structure 

properties, which can have significant economic 

consequences. The paper focuses on a relatively 

new topic – a  combination of mechanical and 

environmental load of concrete structures and its 

effect on durability and reliability.

Problematika trvanlivosti betonových 

konstrukcí v poslední době nabývá na 

významu, a to v souvislosti s trvale udr-

žitelným stavěním, s otázkami nákladů 

životního cyklu staveb [1] a s tzv. perfor-

mance-based postupy navrhování kon-

strukcí [2]. Je to již reflektováno také 

v  nových mezinárodních dokumentech 

[3], [4], kde je mj. zvýrazněn pravděpo-

dobnostní přístup, tj. vliv přirozeného 

rozptylu většiny souvisejících jevů a ve-

ličin při modelování a také hodnoce-

ní životnosti a úrovně spolehlivosti sta-

vebních konstrukcí. U nás je tento pří-

stup v  praxi uplatňován jen výjimečně, 

a to zejména proto, že tyto postupy ne-

jsou v inženýrské komunitě příliš známy, 

a také proto, že optimalizaci životnos-

ti a nákladů investor obvykle – k obec-

né škodě – nepožaduje. Kromě toho ne-

jsou příliš rozšířeny vhodné softwarové 

nástroje; o jednom z nich bylo v časo-

pise Beton TKS nedávno referováno [5] 

a  předkládaný článek je aktuálním do-

plněním.

S  hodnocením životnosti a spoleh-

livosti se úzce pojí posuzování a pro-

gnózy degradace materiálů a konstruk-

cí [6]. Působení mechanického zatíže-

ní bylo dosud nejčastěji studováno od-

děleně od působení environmentálních 

degradačních vlivů, tj. u betonových 

konstrukcí např. karbonatace či průni-

ku chloridů a následné koroze výztu-

že. Také v novém fib Model Code 2010 

(fib Bulletin 65 a 66 [4]), což je souhrn 

nejnovějších poznatků, který předsta-

vuje jakousi budoucí aktualizaci Euro-

kódů, se připouští, že při verifikaci ži-

votnosti se vliv degradačních a  časo-

vě závislých efektů zatím nemůže po-

suzovat zcela chronologicky a je nutné 

jakési postupné řešení. Řada zahranič-

ních prací z  nedávné doby (např. ko-

mentovaný přehled [7] nebo [8]) však 

upozorňuje na skutečnost, že působe-

ním mechanického zatížení dochází ke 

změnám pórové struktury betonu a ke 

vzniku či změnám systému trhlinek, což 

potom ovlivňuje v čase probíhající prů-

nik škodlivých substancí (např. CO2 ne-

bo chloridových iontů), tj. postup a mí-

ru degradace betonu. Uvažování sy-

nergie mechanického a environmentál-

ního zatížení při modelování životnos-

ti a spolehlivosti betonových konstrukcí 

je tedy potřebné v zájmu dosažení rea-

litě odpovídajících výsledků. Za tímto 

účelem byl již dříve referovaný softwa-

rový nástroj FReET-D [5] doplněn o ně-

kolik modelů, které zmíněnou kombi-

naci namáhání u betonových konstruk-

cí respektují. 

V  následujících odstavcích je proble-

matika synergie mechanického a envi-

ronmentálního zatížení stručně popsá-

na spolu s  ukázkami a srovnáním vý-

sledků modelování s měřeními na reál-

ných konstrukcích; některé další infor-

mace jsou v [9].

SOUČASNÉ PŮSOBENÍ 

MECHANICKÉHO ZATÍŽENÍ 

A   KARBONATACE BETONU

Při hodnocení životnosti železobetono-

vé konstrukce bývá nejčastěji jako li-

mitní stav uvažováno dosažení tzv. ini-

ciačního času, tj. okamžiku, kdy by 

již mohlo docházet ke korozi výztuže. 

V souvislosti s  karbonatací jde o stav, 

kdy karbonatační fronta již pronikla 

přes krycí vrstvu betonu a dosáhla vý-

ztuže, čímž mohlo dojít k její depasiva-

ci. Vliv napětí na rychlost karbonatace 

byl ukázán např. v [7] a bylo navrženo, 

aby tento vliv byl jednoduše zohled-

něn pomocí korekčního součinitele kσ. 

Pro tahové napětí σt lze využít vztah (1) 

a pro tlakové napětí σc vztah  (2). Ty-

to vztahy byly odvozeny na základě 

zkoušek nosníků namáhaných čtyř-

bodovým ohybem a současně karbo-

natací (zrychlená zkouška). Přitom σu,t 

a σu,c jsou mezní napětí betonu v  ta-

hu a tlaku:

( ) ( )= + +k 1 1,41
t u,t t u,t

( )+ 0,82
t u,t

2

, (1)

( ) ( )= +k 1 2,27
c u,c c u,c

( )+ 4,86 .
c u,c

2

 (2)

Hloubka karbonatace tak může být 

i s ohledem na stav napětí prognózo-

vána dle vztahu:

( ) =x t k A t ,
c

 (3)

kde konstantu A je nutno vypočítat po-

mocí vhodného modelu karbonatace 

v závislosti na složení a ošetřování be-

tonu, typu cementu, vlhkosti prostředí, 

obsahu CO2, příp. na dalších parame-

trech. Pravděpodobnost dosažení ži-

votnosti (iniciačního stavu) lze pak hod-

notit pomocí podmínky:

{ }( ) ( )=P t P a x t P0 .
f D c D d

 (4)

V tomto vztahu je tloušťka krycí vrstvy 

označena symbolem a, návrhová život-

nost tD a Pd je mezní (přípustná) prav-

děpodobnost dosažení depasivace vý-

ztuže; pravděpodobnost poruchy se 

obvykle převádí na index spolehlivos-

ti β, resp. βd.

Aplikace vztahů (1 až 4) a srovná-

ní výsledků s  měřením na reálné kon-

strukci je ukázáno na příkladu betono-

vé 206  m vysoké chladicí věže. V je-

jím stáří 19,1 let bylo provedeno měře-

ní hloubky karbonatace (fenolftaleinové 

testy) v 75 místech na vnitřním i vnějším 

povrchu, což poskytlo statisticky do-

statečně významné množství výsled-

ků [10]. Pro pravděpodobnostní mode-

lování hloubky karbonatace v čase byl 

použit mezinárodně uznávaný model 

fib dle [4]; střední hodnoty, variační koe-

ficienty a typy rozdělení pravděpodob-

nosti vstupních veličin (náhodné veliči-

ny) zde pro stručnost uvedeny nejsou 

(jsou dostupné v [9]). V tab. 1 jsou uká-

zány střední hodnoty vypočtené hloub-

ky karbonatace pro stáří 19,1 let, bez 

uvažování vlivu mechanického namá-

hání i  s  použitím součinitele kσ, který 
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byl aplikován pro tlakové napětí úrovně 

60  % mezního napětí, tj. při působení 

stálého zatížení. Je zřejmé, že zahrnu-

tí vlivu mechanického zatížení přibližuje 

výsledky modelu realitě. 

Na obr.  1 jsou znázorněny výsled-

ky pravděpodobnostního výpočtu pro 

oba povrchy věže, tj. prognóza hod-

not indexu spolehlivosti stanovené-

ho pro podmínku (4) v  časové řadě 

až do stáří konstrukce 50 let. Přitom 

byly použity výsledky měření tloušť-

ky a krycí vrstvy na konstrukci: střed-

ní hodnota při vnějším povrchu věže 

28,4  mm, při vnitřním 23,6  mm, obě 

s  koeficientem variace 30 %. Součas-

ně jsou znázorněny i průběhy uprave-

né pomocí tzv. Bayesovského zlep-

šení opřeného o výsledky měření pro 

19,1 let (tato varianta výpočtu je tak-

též zahrnuta v programu FReET-D). 

Je vykreslena též směrná hodnota βd = 

1,3 doporučovaná pro tento typ mez-

ního stavu [4]. Odtud vyplývá, že vznik 

koroze výztuže při vnějším povrchu lze 

s  přípustnou pravděpodobností oče-

kávat asi ve stáří 18 let, u vnitřního po-

vrchu pak ve stáří výrazně převyšují-

cím 50 let. Vztah (4) definuje konzerva-

tivním způsobem životnost železobe-

tonové konstrukce, tj. konstrukce bez 

nebezpečí nákladných oprav způsobe-

ných korozí výztuže.

SOUČASNÉ PŮSOBENÍ 

MECHANICKÉHO ZATÍŽENÍ 

A   CHLORIDŮ

Iniciační stadium může být také dosa-

ženo při průniku chloridových iontů do 

betonu z jeho povrchu (v našem prostře-

dí v  důsledku posypových solí), tj. při 

do sažení kritické koncentrace v  úrovni 

výztuže. Mezní podmínka pro posouze-

ní této situace má tvar:

{ }( ) ( )=P t P C C t P
a

0 ,
f D cr D d

 (5)

kde Ccr je hodnota kritické koncentrace 

chloridů způsobující depasivaci výztuže 

a Ca je aktuální koncentrace v hloubce 

betonové krycí vrstvy v čase tD. Průnik 

chloridových iontů betonem je komplex-

ní proces závisející zejména na složení 

betonu, vlastnostech jeho složek, ošet-

řování betonu, jeho stáří, působení pro-

středí a také na pórové struktuře a sys-

tému trhlin. Ve zjednodušené podobě se 

tento proces nejčastěji modeluje jako di-

fuzní s využitím Fickova druhého záko-

na, přičemž se řešení této diferenciální 

rovnice hledá pomocí Crankova postu-

pu s tzv. chybovou funkcí. V tenké vrst-

vě u povrchu toto řešení ale nevyhovuje 

– maximální koncentrace chloridů bývá 

detekována obvykle až ve vzdálenosti 

od povrchu x = ∆x (tzv. konvekční zóna; 

5 až 15 mm). Podrobně je to popsáno 

v práci [11] a koncentrace C je pak dle 

[4] popsána vztahem:

( ) =C x x t,

= C erf
x x

tD
1 ,

S, x
 (6)

kde CS,∆x je koncentrace v hloubce ∆x, 

ovlivněná koncentrací na povrchu CS 

a erf je Gaussova chybová funkce. Po-

dle zahraničních studií a experimen-

tů (např. [7]) lze všechny výše zmíněné 

vlivy zohlednit ve  funkci (resp. hodno-

tě) difuzního součinitele betonu D; opět 

v  zájmu stručnosti zde jednotlivé vzta-

hy spolu s jejich zdroji neuvádíme – ně-

které jsou popsány v [9] spolu se vstup-

ními údaji pro dále ukázaný příklad (ná-

hodné veličiny). Vliv mechanického zatí-

žení se zahrnuje jednak součinitelem dle 

druhu napětí (tahové či tlakové), dále dle 

šířky i vzdálenosti trhlin; jejich hodno-

ty lze získat a zadat pomocí měření na 

konstrukci, výpočtem metodou koneč-

ných prvků nebo dle příslušných vztahů 

dle Eurokódu EN 1992-1, resp. fib Mo-

del Code 2010.

Existuje velmi málo měření důsledků 

současného působení chloridů a me-

chanického zatížení na reálných kon-

strukcích; zde využíváme práce [12], 

kde jsou publikovány výsledky labora-

torních zkoušek železobetonových nos-

níků (3 000 × 280 × 150 mm), které byly 

namáhány tříbodovým ohybem a sou-

časně vystaveny působení solné ml-

hy s  koncentrací 35 g/l NaCl po dobu 

šesti let. Zatížení bylo aplikováno pro 

dvě sady nosníků s  různými intenzita-

mi zatížení – podle tehdejších francouz-

ských norem jednak jako návrhové za-

tížení pro odpovídající trvanlivost v  ag-

resivním prostředí (nosník A1) a  maxi-

mální přípustné zatížení pro konstruk-

ci v neagresivním prostředí (nosník A2). 

Potom byly laboratorně stanoveny kon-

centrace chloridů do hloubky 65  mm 

ve středu nosníků. Výsledné chloridové 

profily jsou znázorněny na obr. 2 spo-

lu s naším řešením, jednak bez uvažo-

vání vlivu ohybového namáhání a  jed-

nak se započtením zatížení. Pozna-

menejme, že i  zde bylo řešení pomocí 

FReET-D provedeno pravděpodobnost-

ně. Při výpočtu se náhodnost zohledni-

1
Tab. 1 Hloubka karbonatace – model vs. 

měření ❚ Tab. 1 Carbonation depth – 

model vs. on-site measurements

Hloubka 
karbonatace [mm]

fib model
fib model 
včetně kσ 

Měření

Vnější povrch 10,8 15 14,9

Vnitřní povrch 4,4 6,1 8

Obr. 1 Závislost indexu spolehlivosti na 

čase ❚ Fig. 1 Development of reliability 

level over time

Obr. 2 Množství chloridů v různých 

hloubkách betonu při stáří nosníků 6 let 

❚ Fig. 2 Chloride content in different 

depths of concrete beams after 6 years 

of exposition

2
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la u třech vstupních parametrů: u CS,∆x, 

D a  u  vzdálenosti trhlin bylo použito 

normální pravděpodobnostní rozděle-

ní s variačními koeficienty 40, 20 a 5 %. 

Na obr. 2 jsou pro nosníky A1 a A2 vy-

neseny výsledné střední hodnoty nume-

rických výpočtů spolu se směrodatnými 

odchylkami a experimentálními měření-

mi. Je nutno též poznamenat, že práce 

[12] neposkytuje informaci o poloze vý-

vrtů pro stanovení chloridových profilů 

vzhledem k poloze ohybových trhlin; ta-

ké chybí výsledky na srovnávacích nos-

nících bez vlivu zatížení. Naše 1D řeše-

ní také nemůže postihnout vliv působení 

chloridové zátěže na bočních stranách 

– to by bylo možno řešit např. s využi-

tím 2D techniky celulárních automat [13]. 

I tak je ale patrné, že modelování 

kom  binovaného působení mechanic-

kého zatížení a environmentálního zatí-

žení vede k výsledkům více se blížícím 

realitě a případné odchylky středních 

hodnot od experimentálních výsledků 

jsou velmi dobře pokryty směrodatný-

mi odchylkami právě pro případ výpo-

čtu s uvažováním vlivu zatížení a trhlin.

ZÁVĚR

Je zřejmé, že téma kombinovaného 

účinku mechanického zatížení a environ-

mentálních zatížení železobetonových 

konstrukcí na jejich posuzování či navr-

hování je důležité. Ostatně i v nedávné 

souhrnné práci [8] je konstatováno, že 

by příslušné betonářské normy měly být 

v tomto smyslu pozměněny.

Výzkum a vývoj relevantních mode-

lů a návrhových postupů však není do-

posud ukončen; přitom se samozřejmě 

nejedná jen o kombinaci účinků zatíže-

ní s procesem karbonatace či prostupu 

chloridových iontů, nýbrž i o kombinace 

dalších degradačních účinků s mecha-

nickým zatížením a také současného 

působení více degradačních procesů. 

Náhodný charakter zúčastněných veli-

čin bude nutno vždy zohlednit a pravdě-

podobnostní přístup a simulační techni-

ky budou nepochybně užitečné.
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