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Tento článek navazuje na předešlý text (na str. 56) 

a zabývá se přímým dopadem koroze žárově 

zinkované oceli za vývoje vodíku (katodická 

korozní reakce) v čerstvém betonu na soudržnost 

hladkých prutů s betonem. zkoušeno bylo meto-

dikou pull-out test a výsledky byly korelovány 

s  odbornou literaturou na toto téma. výsledky 

obou článků poukazují na nevhodnost použití žáro-

vě zinkované výztuže betonu. ❚ This article 

follows the previous article (see page 56) and 

studies the direct impact of corrosion of hot-dip 

galvanized steel on the evolution of hydrogen 

(cathodic corrosion reaction) in fresh concrete mix 

for the bond strength of plain bars with concrete. 

The pull-out test was realized and the results were 

correlated with other scientific literature on this 

topic. The results of both the articles point to the 

inappropriate use of hot-dip galvanized reinforce-

ment in concrete.

V předchozím článku na str. 56 o sou
hrnném zhodnocení použití žárové zin
kované výztuže betonu (elektrochemic
ké korozní zkoušky) bylo shrnuto korozní 
chování takto povlakované oceli v alka
lických a  modelových pórových rozto
cích betonu. Na základě výsledků ex
perimentů byla vyslovena pochybnost 
o schopnosti účinné pasivace korozních 
produktů na bázi Ca[Zn(OH)3]2·2H2O 
a  zároveň potvrzena tvorba plynného 
vodíku na povrchu žárově zinkované 
oceli v  čerstvém betonu na bázi port
landského cementu i  cementů směs
ných po časově významnou periodu 
(obr. 1).

V  odborných publikacích se vylu
čování vodíku katodickou korozní re
akcí (depolarizační) rovněž potvrzuje  
[1 až 5]. Nicméně již od 20. let minulé
ho století je diskutováno, do jaké míry 
může vytvářený vodík zvyšovat póro
vitost cementového tmelu na fázovém 
rozhraní, a tedy snižovat soudržnost žá
rově zinkované výztuže s betonem [6]. 
Závěry odborných prací jsou velmi pro
tichůdné, některé výsledky dokazují, že 
vliv vodíku na soudržnost je minimální 
[1], podle jiných výsledků je vliv vodíku 

naopak zcela zásadní [5]. Problematika 
soudržnosti výztuže s betonem je vel
mi složitá a na naměřené výsledky mají 
významný vliv i jiné parametry než ko
roze zinkového povlaku za vývoje vodí
ku [5], [7], [8]. 

Z  hrubého nadhledu lze celkovou 
soudržnost (Bs – (1) [5], [7], [9]) zkušeb
ní výztuže stanovit jako součet určitých 
faktorů, tj. konkrétně faktoru adhezní
ho (fad), který vypovídá o kvalitě obalení 
zkušební výztuže cementovým tmelem, 
faktoru třecího (ff), zahrnujícího úroveň 
hladkosti povrchu, a faktoru mechanic
kého provázání (fmech), který zohledňuje 
vliv žebírek (či jiné geometrické úpravy 
povrchu zkušební výztuže). 

Bs = fad + ff + fmech    (1)

Jednotlivé vlivy nemají stejnou váhu 
a stanovení jejich vzájemné míry je vel
mi obtížné, nicméně je zřejmé, že vliv 

žebírek při smykovém zatěžování (při 
zkouškách soudržnosti) má zásadní 
vliv na celkovou soudržnost, neboť vli
vem zatěžování jsou do problematiky 
soudržnosti nutně zahrnuty proměnné 
mechanické vlastnosti betonu (pevnost 
betonu v tahu i tlaku – v podstatě „opí
rání” žebírek o beton). Tento faktor má 
tedy zásadní význam a může „zastřít” 
negativní vliv vývoje vodíku na soudrž
nost (vodík zvyšuje pórovitost cemen
tového tmelu a  snižuje tedy adhezní 
faktor fad). Pro relevantní postihnutí vli
vu vývoje vodíku na soudržnost žáro
vě zinkované výztuže s betonem je ne
zbytné zkoušet hladkou výztuž (např. 
10 216 [10], [11]). 

 Dále je třeba doznat, že na soudrž
nost výztuže s betonem mají vliv i  jiné 
parametry, které mohou souviset s ko
rozí zinkového povlaku (vliv externí vrst
vy [12], skladba a složení použitého ce
mentu [13], obsah CrO4

2 v cementech 
[14]), ale i  ty, které s  korozí zinkového 
povlaku nesouvisí a  mají obecný vý
znam (uspořádání zkoušky soudržnosti 
[15], teplota prostředí v době zkoušení 
[7], citlivost měřicí techniky [7]). Ně
kdy bývá složitosti interpretace zkou
šek soudržnosti účelově zneužíváno při 
záměrném „zastírání” negativního vlivu 
vývoje vodíku v případě žárově zinko
vané výztuže [16], jindy jsou výsledky 
zkoušek soudržnosti zcela chybně in
terpretovány [17], nebo je realizované 
měření chybné [2]. V některé komerční 
literatuře je poukázáno na mimořádně 
dokonalou soudržnost žárově zinkova
né výztuže s betonem, významně pře
vyšující soudržnost konvenční nepovla
kované výztuže [18]. Výsledky ovšem 
nejsou podloženy odpovídajícími daty. 
Zastánci žárového zinkování výztuže 
do betonu to přisuzují schopnosti ko
rozních produktů zinku účinně vyplňo
vat póry cementového tmelu na fázo
vém rozhraní vytvořeném vodíkem [19], 
ovšem toto se v odborné literatuře na 
statisticky významném množství vzor
ků nepotvrdilo [20 až 24]. Rozporupl
nost výsledků soudržnosti žárově zin
kované výztuže s betonem ve srovnání 

1 Demonstrace vývoje vodíku katodickou 
korozní reakcí při korozi žárově zinkované 
výztuže v modelovém pórovém roztoku 
betonu při pH 13,5  ❚   1 Demonstration 
of hydrogen evolution by cathodic corrosion 
reaction during corrosion of hotdip galvanized 
reinforcement in model concrete pore solution 
at pH 13,5 
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Tab. 1 Srovnání dosavadních zkoušek soudržnosti  žárově zinkovaných a nepovlakovaných ocelí s betonem [5] ❚  Tab. 1 Comparison of existing bond 
strength test of hotdip galvanized and uncoated steels with concrete [5]

6 2 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  ❚ 5 / 2 0 1 8

Složka betonu: 
specifické složení

Množství

cement: CEM I/42,5 R 365 kg

kamenivo 1: DTK 0/4 900 kg

kamenivo 2: DTK 4/8 585 kg

kamenivo 3: HTK 8/16 285 kg

záměsová voda 200 L

Tab. 2 Receptura pro 1 m3 betonu pro normové 
zkoušky soudržnosti ❚  Tab. 2 Recipe of mix  
of 1 m3 of concrete for standard bond strength tests

Složka CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 MgO Na2O K2O Cl CrVI

hm. % 63,8 19,3 4,6 3,2 3,2 1,3 0,09 0,78 ~4,6    .102 < 2,0    .104

Tab. 3 Složení cementu CEM I 42,5 R, data poskytnutá výrobcem (v tabulce není uveden nerozpustný 
zbytek 0,7 hm. % a ztráta žíháním 3,3 hm. %) ❚  Tab. 3 Cement composition of CEM I 42.5 R, data 
provided by the manufacturer (insoluble residue of 0.7 % of weight and annealing loss 3.3 % of weight 
not indicated)

Značení 
vzorku

Rozměry Hmotnost
[g]

Objemová hmotnost
[kg/m3]

Krychelná pevnost
[MPa]a [mm] b [mm] c [mm]

1 144,4 148,4 149,5 7492 2340 46,5

2 150,1 149,8 150,0 7555 2240 40,4

3 149,9 149,9 150,1 7554 2240 40,1

4 150,2 149,7 149,8 7510 2230 40,9

průměr    42,0   

směrodatná odchylka      2,6

charakteristická hodnota X0,05 (5% kvantil)    30,5  

Tab. 4 Výsledky krychelné pevnosti betonu pro zkoušky soudržnosti hladké výztuže s betonem ❚   

Tab. 4 Results of the cube compressive strength of the concrete produced for tests of the bond strength 
of plain steel bars with concrete
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Autor Rok Typ výztuže Metoda Množství vzorků Doba zrání
Srovnání soudržnosti 

ocel žárově zinkovaná/ 
ocel nepovlakovaná

Slater 1920 hladká, žebírková vytahovací 28 28 dní, 6 měsíců snížená

Schmeer 1920 hladká vytahovací 50 28 dní, 3 a 12 měsíců zvýšená

Brodbeck 1954 hladká, výztuž s vtisky  24 12 měsíců zvýšená

Robinson 1956 hladká, žebírková vytahovací 12 2836 dní snížená

Lewis 1961 žebírková vytahovací 10 12 a 24 měsíců zvýšená

Bird 1962 předpínací    snížená

Bresler 1964 předpínací ohybová 40 28 dní srovnatelná/zvýšená

Guklid 1965 žebírková vytahovací 60 28 dní snížená

Burggrabe 1971 hladká vytahovací  28 dní snížená

Vaamonde 1974 žebírková ohybová   snížená

Maissen 1976 hladká, žebírková vytahovací 30 28 dní snížená/zvýšená

Sarja 1984 žebírková vytahovací 54 28 dní zvýšená

Koch 1988 hladká, žebírková vytahovací  7, 14 a 63 dní zvýšená

Yeomans 1991 hladká, žebírková vytahovací 50  zvýšená

Kayali 1995 žebírková ohybová 12 28 dní srovnatelná

Kayali 2000 žebírková ohybová 30 28 dní srovnatelná

Belaïd 2001 hladká, žebírková vytahovací 40 28 dní zvýšená

Gallego 2004 žebírková vytahovací 10 28 dní snížená

Hamad 2005 žebírková ohybová 6 28 dní snížená

Hamad 2006 žebírková ohybová 18 28 dní snížená

Hamad 2008 žebírková ohybová 12 28 dní snížená

Hamad 2008 žebírková ohybová 14 28 dní snížená

Ryant 2009 hladká vytahovací 15 28 dní snížená

Maldonado 2010 žebírková vytahovací  7 a 28 dní snížená/zvýšená

Alsamuraee 2011 žebírková vytahovací 35 28 dní srovnatelná

Malíková 2013 žebírková vytahovací 30 28 dní snížená

Pokorný 2015 hladká vytahovací 16 28 dní snížená
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s nepovlakovanou ocelí je demonstro
vána v tab. 1. 

 V této práci je studována a porov
návána soudržnost hladkých výztu
ží (10  216) bez povlaku a  žárově zin
kovaných výztuží normovou zkouškou 
soudržnosti [25], [26] v nejvhodnějším 
uspořádání (pullout test). Cílem člán
ku je popsat vliv koroze zinkového po
vlaku za vývoje vodíku na soudržnost 
a eliminovat ostatní vlivy, které na sou
držnost mají také vliv. 

EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST
Soudržnost byla zkoušena a porovná
vána na celkem šesti paralelních vzor
cích hladké výztuže 10 216. 

Před vlastním žárovým zinkováním 
byl povrch hladkých výztuží předupra
ven. Tato předúprava povrchu spočívala 

v  odmaštění v  komerčním alkalickém 
přípravku Pragolod 57 N; doba expo
zice 15 min při teplotě 75 °C a násled
ném opláchnutí destilovanou vodou. 
Následovalo moření vzorků ve  zředě
né kyselině chlorovodíkové (15 hm. %; 
doba expozice 2  min), poté byly vzor
ky opět opláchnuty. Vzorky byly žárově 
zinkovány ponorem v komerční zinkovně 
ApolloMetal (Čenkov). Tam došlo rov
něž k odmaštění (roztok  NaOH) a mo
ření v kyselině chlorovodíkové.

Byla ověřována skladba povlaku žá
rového zinku vyloučeného na oceli, 
tj. především zjišťováno složení vnější 
vrstvy povlaku. Realizována byla me
talografická analýza příčného řezu po
vlakem. Snímkování příčného řezu bylo 
provedeno na elektronovém mikrosko
pu Tescan Vega 3 LMU nebo na optic
kém mikroskopu Arsenal AL250. Brou
šení vzorků bylo realizováno na brusce 
LaboPol25 s  užitím brusných papírů 
o  hrubosti P60, P120, P400, P1200, 
P2500 a diamantových brusných past. 
Broušení probíhalo s použitím ethanolu. 

K  leptání a  zvýraznění struktury bylo 
použito leptadla Nital (5 %).

Drsnost povrchu výztuží (nepovlako
vaných i žárově zinkovaných) byla porov
návána měřením charakteristiky Ra [µm]. 
K  měření drsnosti bylo použito profi
lometru Mitutoyo SJ210. Na každém 
vzorku bylo realizováno vždy 10 měření 
a celkem bylo měřeno všech šest vzor
ků od každého druhu. Měření probíha
lo vždy v podélné ose zkušební výztuže.

K přípravě směsi pro výrobu beto
nu byla zvolena horizontální laboratorní 
míchačka o objemu 60 l. Bylo vyrobe
no celkem šest krychlí s vloženými po
vlakovanými výztužemi a  šest krychlí 
s výztužemi bez povlaku. Detailní popis 

5 Porovnání naměřených průměrných hodnot 
Ra pro obě hladké výztuže 6 Závislost tečného 
napětí na posunu nezatíženého konce:  
a) hladké nepovlakované výztuže, b) hladké 
žárově zinkované výztuže   ❚  5 Comparison 
of measured average Ra values for both plain 
bars 6 Dependence of the bond stress on the 
slip of the: a) uncoated plain bars, b) hotdip 
galvanized plain bars
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2a 2c

2b

6a 6b

3

4b

4a

2 Poloha krychle při betonování – lokalizace 
vložek pro centrování výztuže: a) nárys,  
b) půdorys, c) řez AA 3 Uspořádání 
experimentu před začátkem normové zkoušky 
soudržnosti hladké výztuže s betonem  
4 Příčný řez povlakem žárového zinku na 
hladké výztuži: a) optická mikroskopie, 
b) elektronová mikroskopie  ❚  2 Position of 
the cube sample during concreting – locating 
the reinforcement inserts: a) elevation,  
b) plan view, c) section AA 3 Test setup before 
start of testing bond strength plain bars 
with concrete 4 Crosssection cut of hotdip 
galvanized coating on plain bar steel:  
a) optical microscopy, b) scanning electron 
microscopy
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receptury přípravy 1 m3 betonu  je uve
den v  tab. 2. Chemické složení (za
stoupení komponent v oxidické podo
bě) použitého cementu je deklarováno 
výrobcem (tab. 3). Zároveň byly vyro
beny čtyři krychle na zkoušku krychel
né pevnosti v tlaku dle norem ČSN EN 
123903 [27] a ČSN EN 123907 [28]. 
Vzorky byly zhutněny vpichováním tyče 
o průměru 16 mm, a  to ve třech vrst
vách, přičemž v každé vrstvě bylo pro
vedeno minimálně 30 vpichů. Zkouše
ní pevnosti v tlaku (krychelná pevnost) 
bylo realizováno na zkušebním zaříze
ní Instron 3000 kN (rychlost zatěžová
ní 0,6 MPa/s). Výsledky stanovení kry
chelné pevnosti jsou uvedeny v tab. 4. 
Výpočet statistických veličin (průměr, 
směrodatná odchylka a charakteristic
ká hodnota) proběhl v  souladu s nor
mou ČSN EN 1990 [29], přičemž pro 
betony obvyklých mechanických vlast
ností lze očekávat variabilní koeficient 
Vx jako známý a  s  výběrovou hodno
tou 0,15 [30].

Kotvení hladké výztuže do osy zku
šebních těles proběhlo dle normy ČSN 
73 1333 [31]. Tato norma předepisuje 
centrování výztuže do krychlové formy 
pomocí dvou lichoběžníkových dřevě
ných vložek s  centrovanými otvory – 
jedna je umístěna na dno a druhá na 
vrchol krychlové formy (obr. 2). Přípra
va vzorků byla realizována v  laborato
ři technologie betonu na Kloknerově 
ústavu ČVUT v Praze.

Pro zkoušení soudržnosti hladkých 
výztuží (10  216) s  betonem bylo vy
cházeno z postupů ČSN 73 1328 [25] 
a RILEM RC6 [26]. Zkušební krychle by
ly osazeny na desku uloženou na oce
lové desce zkušebního přípravku. Obě 
desky byly opatřeny otvorem o  prů
měru 25  mm. Tímto otvorem se pro
vlékl delší konec výztuže vyčnívající 
z krychle a upnul se do čelistí zkušeb
ního stroje MTS 500 kN (obr. 3). Byl za
znamenáván průběh zatěžování, tj. zá
vislost rostoucího tečného napětí (τ) na 
posunu nezatíženého konce výztuže. 

Zkouška byla řízena posunem neza
tíženého konce výztuže (rovnoměrná 
rychlost 0,005 mm/s) a digitální záznam 
o průběhu tečného napětí (τ) a posu
nu nezatíženého konce výztuže (a) byl 
rea lizován v software MTS Flex – Test. 
Zkouška probíhala do porušení, tj. do 
doby, kdy tečné napětí (τ) dosáhlo vr
cholu a začalo klesat s postupným vy
tahováním výztuže z krychle. Zkoušení 
probíhalo při teplotě 20 ± 1 °C.

VÝSLEDKY A  DISKUZE
Povlak žárového zinku na hladké vý
ztuži byl snímkován v  příčném řezu 
v  optickém (obr. 4a) a  v  elektronové 
mikroskopu (obr. 4b s  označením za
stoupených fází).  

Z uvedených snímků je zřejmé, že vy
loučený povlak má tloušťku přibližně 220 
± 10 µm. V povlaku je patrná přítomnost 
seskupení fází delta (δ1k a δ1p). Ze sním
ku vrchní vrstvy povlaku je dále zřejmé, 
že tato vrstva povlaku je tvořena hetero
genní směsí fází ζ (FeZn13) a h (tuhý roz
tok železa v zinku) bez ostré hranice mezi 
oběma fázemi. Nicméně v nejsvrchnější 
vrstvě převažuje fáze h. Korozní chování 
povlaku v čerstvém betonu je minimálně 
ovlivněno fází ζ (FeZn13), která má horší 
korozní odolnost v  zásaditém prostředí 
než fáze h [12].  

U  zkušebních vzorků výztuží by
la porovnávána relativní drsnost povr
chu měřením charakteristiky Ra (střed
ní aritmetická úchylka profilu). Výsledky 
naměřených hodnot shrnuje sloupcový 
graf na obr. 5. Červený sloupec zobra
zuje hodnoty drsnosti (Ra) pro nepovla
kovanou ocel a modrý sloupec pro ocel 
žárově zinkovanou.

Z výsledků průměrných naměřených 
hodnot drsnosti povrchu (Ra) ve směru 
podélném (směr zkoušení soudržnosti 
výztuže s betonem) vyplývá, že drsněj
ší povrch vykazuje hladká žárově zinko
vaná výztuž. Obecně lze konstatovat, že 
faktor tření ff bude pro tuto výztuž vyš
ší (1) a samozřejmě hodnota fmech je pro 
hladkou výztuž nulová. 

Na obr. 6a, b jsou uvedeny zázna
my diagramů vlivu tečného napětí (τ) 
na posunu nezatíženého konce hlad
ké výztuže (a). Tyto grafy lze označit 
za pracovní diagramy sledující průběh 
popsaných veličin. Srovnání průměr
ných hodnot naměřených napětí v sou
držnosti (τmax) pro šest vzorků lze najít 
na obr. 7 a odečtených posunů nezatí
žených konců výztuží při napětí v sou
držnosti az na obr. 8.

Z výsledků normových zkoušek sou
držnosti hladké výztuže (10 216) s be
tonem (pullout test) jednoznačně vy
plývá, že v  případě žárově zinkované 
výztuže je evidována snížená soudrž
nost s betonem oproti výztuži bez po
vlaku (přibližně o 15 %), ačkoli drsnost 
hladkých povlakovaných výztuží (cha
rakterizována v této práci veličinou Ra) 
je průměrně vyšší než nepovlakova
ných. V  obou etapách byly odečteny 
přibližně shodné posuny nezatížených 
konců obou druhů zkoušených výztu
ží (az přibližně 0,1 mm). Lze tedy říci, že 
v případě porovnání chování dvou jed
noduchých nosníků vyrobených s hlad
kou nepovlakovanou a hladkou žárově 
zinkovanou výztuží by při zatěžování 
oba nosníky vykazovaly shodné průhy
by, ale nosník s žárově zinkovanou vý
ztuží by dosáhl shodného průhybu při 
nižším zatěžovacím napětí. 

ZÁVĚR 
V  této práci byla experimentálně po
rovnána soudržnost hladké žárově zin
kované výztuže betonu s  nepovlako
vanou výztuží. Porovnání proběhlo na 
statisticky významném počtu zkušeb
ních vzorků a zkušební postup, vněj
ší podmínky a volba výztuže byly sta
noveny tak, aby došlo k minimalizaci 
jiných vlivů na soudržnost než disku
tované koroze zinkového povlaku za 
vývoje vodíku. Ačkoli byla u  vzorků 
hladké žárově zinkované výztuže zjiš
těna vyšší drsnost povrchu (Ra [µm]) 
než u nepovlakovaných vzorků, přes
to vlivem koroze zinkového povlaku 
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7 Porovnání napětí v soudržnosti (τmax) pro 
obě hladké výztuže 8 Porovnání posunů 
nezatížených konců obou výztuží odečtených 
při napětí v soudržnosti ❚   7 Comparison of 
the ultimate bond stress (τmax) for both plain 
bars 8 Comparison of the total slip for both 
plain bars
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v  čerstvém betonu za vývoje vodíku 
došlo k prokazatelnému snížení sou
držnosti takto povlakované oceli s be
tonem (přibližně o 15 %). Plynný vodík 
zvýšil pórovitost cementového tme
lu na fázovém rozhraní výztuž/beton 
a snížil hodnotu adhezního faktoru fad 
z celkové rovnice soudržnosti (1).

Ačkoli byla v  této práci záměrně 
zkoušena hladká výztuž (omezení vli
vu faktoru fmech na soudržnost), která 
nemá pro stavební praxi velký význam, 
lze tyto výsledky uvažovat jako relevant
ní pro konvenčně užívanou žebírkovou 
výztuž (např. B500B). Faktor mechanic
kého provázání (fmech) může zastřít ne
gativní vliv vývoje vodíku na pórovitost 
cementového tmelu, a tedy i na vlastní 

soudržnost. Protože v předchozím člán
ku na str. 56 byla zpochybněna schop
nost účinné pasivace zinkového povlaku 
vlivem krystalizace Ca[Zn(OH)3]2·2H2O, 
může dojít k významnému snížení sou
držnosti i  výztuže B500B s  betonem 
vlivem koroze (snížení výšky žebírek 
a jmenovité tloušťky vlastní výztuže). 
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