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Abstrakt 

Koroze výztuže je jednou z nejčastějších příčin poruch železobetonových konstrukcí a 

dochází tak k výraznému zkrácení životnosti stavebních děl. Práce je zaměřena na vývoj 

unikátního systému správkových hmot s přidanou hodnotou v podobě inhibitorů koroze, 

které jsou zakomponovány do materiálového složení jednotlivých hmot. Hlavní funkcí nově 

navrženého systému sanačních hmot je postupné uvolňování migrujících inhibitorů koroze 

do podkladního betonu po jejich aplikaci a zpomalit tak, nebo dokonce zastavit probíhající 

korozi ocelové výztuže. Tento efekt má výrazný vliv na prodloužení životního cyklu nejen 

provedeného sanačního zákroku, ale také na prodloužení životního cyklu celé konstrukce, 

do které tyto aktivní látky pronikají. Cílem práce je dále vývoj nového typu přísadového 

inhibitoru koroze a dále zapojení druhotných surovin jako částečné náhrady pojivové složky. 

 

Klíčová slova 

Inhibitory koroze, druhotná surovina, správkové hmoty, metoda, ochrana, trvanlivost. 

 

Abstract 

Around the world there is a great number of reinforced concrete structures, who´s life cycle, 

for which they were designed, is significantly shortened due to action of various aggressive 

environments, or due to defects created during the construction process. (i.e. insufficient  

steel reinforcement cover depth). One of the most common causes of problems in reinforced 

concrete structures is corrosion of steel reinforcement. It is necessary to repair structures 

degraded in this fashion and return them to their original state. We made a unique 

polymercement concrete repair system was developed with value added. Corrosion 

inhibitors, including the newly developed, are implemented into its polymercement matrix, 

which significantly limit the corrosive processes in all new materials. The principle of 

proposed solution is application of repair system on a corrosion damaged structure, and then 

the active substances in the repair material will penetrate into substrate concrete and protect 

corroded steel reinforcement. Another value added is the application of recycled raw 

materials into the proposed materials, which has indisputable environmental effect and 

simultaneously allows for improvement of some properties of the repair materials. Further 

was developed a new method for detecting corrosion inhibitors in concrete. 
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I. ÚVOD 

Železobeton je jedním z celosvětově nejpoužívanějších stavebních materiálů. Pro své 

vlastnosti je hojně užíván k výstavbě konstrukcí významného charakteru, kde plní statickou 

funkci. Nosnou kostru tohoto materiálu tvoří ocelová výztuž zabudovaná do vnitřní struktury 

betonu pro zlepšení tahových vlastností betonu. 

Předpokládaná životnost železobetonových konstrukcí je v ideálních podmínkách až 

100 let. Pórovitá struktura betonu a působení agresivních činitelů však tuto hodnotu výrazně 

snižují, především pak vzdušný oxid uhličitý, který má negativní vliv na betonovou matrici. 

Postupem času dochází k její degradaci, což umožňuje přístup agresivních látek k ocelové 

výztuži. Na povrchu výztuže dochází k oxidačně redukčním reakcím, jejichž produkty 

několikanásobně zvětšují svůj objem a vytváří tak tahové napětí v okolí výztuže, které 

překonává hodnotou meze pevnosti v tahu betonu. Dochází tak k postupnému odpadávání 

krycí vrstvy betonu nad výztuží a k nebezpečnému snižování statické únosnosti konstrukcí. 

Takto narušené konstrukce je nutné sanovat a navrátit jim původní vlastnosti. Sanační zásahy 

jsou ovšem velice pracné a časově náročné, z důvodu nutných technologických přestávek a 

vyžadují použití speciálních materiálů a postupů. Průběh sanace vyžaduje přesně stanovený 

technologický postup a časový sled jednotlivých kroků. Po odstranění narušených vrstev 

betonu, předúpravě povrchu a výztuže následuje aplikace správkových hmot, jejichž 

vlastnosti jsou přizpůsobeny požadavkům na užívání konstrukce. Aplikaci je možné 

provádět mnoha způsoby. Strojní aplikace za pomocí čerpacích zařízení jsou určeny 

především pro ošetření větších ploch oproti ruční aplikaci, která je preferována u lokálních 

porušení. Nanášení správkových malt se provádí většinou na tzv. adhezní můstek, který 

zabezpečuje lepší přilnavost aplikovaných materiálů ke stávajícímu betonu.  

Moderní sanační hmoty navrací konstrukcím původní vlastnosti a v mnohých 

případech prodlužují i životnost stavebního díla a chrání jej před působením agresivních 

látek. Je vhodné využívat systémového řešení pro zajištění kompatibility jednotlivých, na 

sebe navazujících hmot aby nedocházelo k nežádoucím reakcím mezi materiály. Proto vývoj 

a užívání nového komplexního systému správkových hmot s přidanou hodnotou má pro 

stavební praxi obrovský přinos. Přítomnost inhibitorů koroze v materiálovém složení 

jednotlivých materiálů je inovativní prvek, který výrazným způsobem prodlouží životní 

cyklus železobetonových konstrukcí i samotného sanačního zákroku. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. ŽELEZOBETON 

Mezi celosvětově nejvíce používaný materiál pro stavby významného charakteru jako 

jsou mosty, tunely, administrativní budovy, chladící věže apod., patří železobeton. Tento 

kompozitní materiál se díky svým vlastnostem a dlouhé trvanlivosti používá především pro 

nosné konstrukce.  Železobeton je kompozitní materiál skládající se ze dvou složek - betonu 

(kompozit z kameniva, cementu, vody a popřípadě vhodných přísad či příměsí, jež 

modifikují jeho vlastnosti) a ocelové výztuže, jenž zlepšuje jeho odolnost v tahu. Vzhledem 

ke známé skutečnosti, že pevnost betonu v tahu je v porovnání s pevností v tlaku podstatně 

nižší (cca 10% jeho pevnosti v tlaku), vyztužuje se část betonové konstrukce, v níž se 

předpokládají tahová napětí, betonářskou ocelí potřebného průměru. Kombinací betonu 

s ocelovou výztuží vzniká kompozitní materiál, který má zcela odlišné vlastnosti 

v porovnání s betonem prostým [1]. 

1.1 Beton 

Beton je kompozit skládající ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody a 

vhodných přísad a příměsí, který vlivem hydratační reakce tuhne a tvrdne. Matrice je tvořena 

hydraulickými produkty, které spolu s kamenivem vytváří pevnou matrici. Cement řadíme 

mezi maltoviny hydraulické, to znamená, že má schopnost tuhnout a tvrdnout jak na 

vzduchu, tak i pod vodou. „Hlavní funkcí betonové matrice v železobetonu je přenášet 

tlaková napětí, neboť jak bylo zmíněno výše, jeho pevnost v tahu dosahuje zhruba 8 – 12 % 

pevnosti v tlaku. Charakteristická pevnost v dostředném tahu u betonu fctk 0,95 dosahuje 

hodnoty 5,3 MPa (C50/60). Modul pružnosti se podle druhu betonu pohybuje od cca 27 

(C12/15) do 44 GPa (C90/105).“ [1] 

Další velice důležitou funkcí betonové matrice je pasivace a ochrana ocelové výztuže, 

která spočívá v zabránění přístupu látek způsobujících korozi výztuže a dále ve vytváření 

alkalického prostředí na povrchu ocelové výztuže. Míra bazicity je vyjádřená hodnotou pH 

a u zdravého betonu je ≥ 12. Beton tedy patří mezi látky silně zásadité a díky tomu účinně 

pasivuje ocelovou výztuž. Nutnou podmínkou pro pasivaci ocelové výztuže betonem je 

hodnota pH nad hranicí 9,6 (pH rzi). Doba, po kterou má beton schopnost alkalicky 
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pasivovat výztuž závisí především na správném návrhu jeho složení, míry zhutnění, dodržení 

technologických postupů, ošetřování a jeho odolnosti odolávat vnějším agresivním vlivům. 

1.2 Ocelová výztuž 

Hlavním úkolem betonářské výztuže v železobetonu je její schopnost efektivně 

přenášet tahová a smyková napětí a tím zlepšovat fyzikálně mechanické vlastnosti betonu. 

Ocel dosahuje charakteristické pevnosti v tahu (fyk) až hodnoty 550 MPa (B550B), což je 

řádově o několik stovek více než u betonu. Modul pružnosti v tahu (E) je 210 GPa a modul 

pružnosti ve smyku (G) je 81 GPA [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.]. 

 

Obr.  1: Pracovní diagram oceli [2] 

 
Vzájemnému spolupůsobení betonu a výztuže je zajištěno povrchovou úpravou betonu, 

tzv. žebírkováním, které zvětšuje styčné plochy a zvyšuje odolnost proti prokluzu a vytržení 

ocelového profilu z betonové matrice. 
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2. DEGRADACE STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH 

MATERIÁLŮ  

K poškozování a degradaci materiálů dochází zejména na špatně navržených, 

provedených, nebo špatně udržovaných stavbách a objektech, příp. při jejich vystavení 

působení agresivních činitelů na základě jeho geografického situování nebo funkce. 

V takových případech ani kvalitní materiál neodolá působení degradačních vlivů. Faktory 

způsobující degradaci stavebních materiálů a konstrukcí můžeme rozdělit na vlivy vnější a 

vnitřní, přičemž mezi vnější řadíme působením chemických, fyzikálních a biologických 

činitelů. Fyzikální děje mohou být důsledkem působení povětrnosti, změny teploty, 

znečištěného prostředí, vzlínající vody obsahující soli v ní rozpuštěné, vznikem nových 

minerálů a mechanickým působením na povrch konstrukce či prvku. Chemická degradace 

zahrnuje děje, při kterých na konstrukci působí agresivní látky, podzemní a nadzemní vody, 

chemikálie apod., při nichž dochází ke změně chemického složení materiálu, nebo nějaká 

složka reaguje s okolím za vzniku nových produktů, vyluhování atd. Biologická degradace 

(biokoroze, biodegradace) zahrnuje procesy vyvolané působením živých organismů, jejichž 

působení se projevuje jako degradace fyzikální a chemická. Mezi původce biokoroze je 

řadíme bakterie, řasy, houby (plísně), lišejníky, mechy a vyšší rostliny a drobné živočichy. 

Většina těchto živých organismů potřebuje ke svému životu optimální vlhkost, teplotu a 

světlo. Mnohdy stačí zamezit přístupu vody (vlhkosti) do konstrukce a tím se zbavíme i 

nežádoucích živých organismů.  

Koroze způsobená vnitřními faktory vzniká v důsledku nevhodného stavebního návrhu, 

realizace, užíváním či zásahem, výběrem špatného materiálu, špatným technologickým 

zpracováním použitého stavebního materiálu, špatným mísením nebo skladbou jednotlivých 

složek, nedodržením předepsané receptury a technologického postupu zpracování apod. 

V mnoha případech se jedná o synergické působení více negativních dějů, které se časově i 

prostorově překrývají. Stavební materiál je většinou heterogenní systém a je tedy potřeba 

věnovat pozornost poškozené hmotě nejen jako celku, ale i poškození jeho jednotlivých 

složek. 

Korozi lze vyvolat nebo ovlivnit následujícími efekty, přičemž je nutno rozlišovat 

mezi příčinami: 

•  fyzikální povahy:  

� teplo - mráz - změna teploty 
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� vlhkost - vodní pára - kondenzační voda - průtrž mračen / nárazový déšť 

� tekoucí voda 

� vítr - prach 

� ultrafialové záření -  radioaktivní záření 

•  chemické povahy:   

� kyseliny - louhy - solné roztoky 

� rozpouštědla - oleje - tuky - vysokomolekulární organické sloučeniny 

� výfukové plyny - kouřové plyny - smog 

•  biologické povahy:  

� mikroorganismy – houby / plísně – vodní a jiné řasy 

� makroorganismy - mušle - červi - hmyz  

� produkty látkové výměny bacilů nebo bakterií 

Chemické vlivy jsou nejdůležitější, přičemž prakticky všudypřítomná vlhkost (ve 

formě deště, kondenzační vody, mlhy a povrchových vod) a ve vzduchu obsažené škodlivé 

plyny jsou rozhodující pro počátek a postup koroze. V  Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

jsou sestaveny nejdůležitější druhy koroze konstrukčních a stavebních materiálů. [16] 

Tab. 1: Přehled nejdůležitějších druhů korozí stavebních hmot a konstrukčních materiálů 
[16] 

Stavební nebo 
konstrukční 

materiál 

Korozní činidla Převážně probíhající reakce 

Anorganický 

(nekovový) 

- solné roztoky 

- zředěné kyseliny (přírodní a 

technické vody apod.) 

-  louhy, organické roztoky 

- plyny (v důsledku znečištění 

vzduchu) 

- produkty látkové výměny 
(mikroorganismů) 

- chemická reakce (rozpouštějící 

nebo vypuzující či způsobující 

posunutí chemické rovnováhy) 

- fyzikální reakce (např. tlaky 

vyvolané bobtnáním a 

krystalizací) 

Kovový 

- solné roztoky 
- zředěné kyseliny (přírodní a 

technické vody apod.) 

- chemická reakce (rozpouštějící,  
depasivace výztuže) 

- roztoky elektrolytů  

- (za přítomnosti dvou 

kovových fází) 

- elektrochemická reakce 

(neušlechtilá kovová fáze se 

eroduje) 
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Organický 

- solné roztoky 
- zředěné kyseliny 
- organická rozpouštědla 

- chemická reakce (způsobující 
rozpouštění, bobtnání, křehnutí) 

- ultrafialové záření 

- radioaktivní záření 

- chemicko-fyzikální napadení; 

uvolňování atomových vazeb 

- houby / plísně 
- brouci, larvy, 
- bacily, bakterie 

- biologická konverze nebo 
rozklad organických sloučenin, 
např. dřeva, barviv 

2.1 Agresivní činitelé 

• Rozdělení agresivního prostředí: 

� Plynné 

� Kapalné 

� Tuhé (hydroskopické látky) 

� Biologické vlivy  

Tab. 2: Účinek běžných chemikálií na beton [3] 

Chemické 
látky 

Rychlost napadení při pokojové teplotě 
Vysoká Střední nízká Bezvýznamná 

Anorganické 
Kyseliny 

- kyselina solná 
- kyselina 
fluorovodíková 
- kyselina 
dusičná 
- kyselina sírová 

- kyselina 
siřičitá 
- kyselina 
perchlórová 
> 10 % 

- kyselina 
fosforečná 
- kyselina 
uhličitá 

 

Organické 
Kyseliny 

 - kyselina 
tříselná 

- kyselina 
octová 
- kyselina 
mravenčí 
- kyselina 
mléčná 
- mastné 
kyseliny 

- kyselina 
oxálová 
- kyselina vinná 

Alkalické 
roztoky 

 - Hydroxid 
sodný >20%*) 

- Hydroxid 
sodný 10 
÷20%*) 
- hypochlorid 
sodíku 
- nitrát sodíku 

- hydroxid sodný 
  <10%*) 
- draselný louh 
<10% 
- hydroxid 
amonný 

Solné 
roztoky 

- chlorid hliníku 
- síran amonný 

- nitrát amonný 
- síran sodný 
- síran 
hořečnatý 
- síran vápníku 

- chlorid 
amonný 
- chlorid 
hořčíku 
- kyanid sodný 
 

- chlorid 
vápenatý 
- chlorid sodný 
- nitrát zinku 
- chromát sodíku 
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Různé 

 - brómový plyn 
- sulfitový louh 
- rybí louh 

- plynný chlór 
- mořská voda 
- měkká voda 

- roztok čpavku 
- smola 
- těžký olej 
- ropa  

*) vyloučit pískovcová pojiva při napadení silnými roztoky hydroxidu sodného 
 

2.1.1 Plynné agresivní prostředí 

Vzduch obsahuje kromě základních složek (především dusík, kyslík, aragon, oxid 

uhličitý) ještě vodní páru, oxidy síry, dusíku, některé uhlovodíky a další plyny a částice 

pevných látek jako produkty průmyslových procesů, činnosti živých organismů, spalovacích 

motorů apod. Nejvyšší koncentrace znečištění ovzduší a jeho následné negativní působení 

na betonové konstrukce je ve velkých průmyslových aglomeracích a v jeho okolí. 

Kromě oxidu díry a dusíku existují i další exhaláty, jako oxid uhličitý, který sice patří 

k přirozeným složkám ovzduší, ale jeho obsah ve vzduchu v důsledku spalování fosilních i 

recentních paliv neustále roste. Vymýváním plynných exhalátů ze vzduchu deštěm, sněhem 

nebo mlhou dochází ke vzniku velmi zředěných roztoků anorganických kyselin (sírové, 

dusičné, siřičité, uhličité apod.) s jednotlivými složkami stavebních materiálů. I přes nízkou 

koncentraci agresivity kyselých srážek jsou jimi napadány složky citlivé na kyselé prostředí, 

v betonu především hydroxid vápenatý. 

Ca(OH)2 + 2 HNO3 + 2 H2O → Ca(NO3)2.4H2O 

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4.2H2O [3] 

Každá z těchto reakcí je doprovázena změnami objemu pevných fází. 

 

• Mezi základní plyny způsobující atmosférickou korozi železobetonu patří: 

� Oxid uhličitý (CO2) 

� Oxid siřičitý (SO2) a sírový (SO3) 

� Sulfan (H2S) 

� Oxidy dusíku (NxOy) 

� Ostatní kyselinotvorné plyny [3] 

Při hodnocení agresivity plynného prostředí je rozhodující koncentrace agresivního 

plynu v ovzduší, relativní vlhkost ovzduší, teplota a množství synergicky působících 

agresivních činitelů. Účinkem oxidu uhličitého dochází k degradaci betonu vlivem 



Disertační práce                                                                      Ing. Luboš Taranza 
 

13 
 

karbonatace hydratačních produktů cementu. Degradace oxidem siřitým má podobný průběh 

jako u oxidu uhličitého, avšak v tomto případě hovoříme o sulfataci. Při stejné koncentraci 

těchto plynů je oxid siřičitý až 10× agresivnější. Nutné je zde ještě zmínit, že tyto plyny 

samy o sobě nemají degradující účinek na beton. Jejich agresivita je podmíněna určitou 

vlhkostí a teplotou. [3] 

2.1.2 Kapalné agresivní prostředí 

Koroze betonu probíhá nejsnáze v kapalném prostředí. Nejčastěji se jedná o konstrukce 

spodní stavby, které jsou ve styku se zemní vlhkostí a různými typy spodních vod, nebo u 

nadzemních konstrukcí, jež přichází do styku s kyselými dešti. Agresivita kapalného 

prostředí je ovlivněna charakterem a koncentrací v něm rozpuštěných látek, teplotou 

(normální, snížená, zvýšená), tlakem (jednostranný, všestranný) a neméně důležité u tohoto 

prostředí je, zda jde o působení trvalé, dočasné či cyklické.  

• Kapaliny způsobující korozi I. druhu 

Rozpouštěcí chemické napadení měkkou vodou: 

 Jedná se o vody a kapaliny obsahující takové látky, které způsobují rozpouštění a 

vyluhování hydratačních produktů, především Ca(OH)2. Jsou to především vody měkké, 

mající malou přechodovou i trvalou tvrdost, které obsahují málo rozpuštěných solí vápníku 

a hořčíku. Tyto hladové vody vyluhují v betonu obsažený Ca(OH)2 a později vedou 

k rozkladu zhydratovaných hlinitanů (CAH) a křemičitanů (CSH). Vliv na rychlost koroze 

má charakter působení vod. Jedná-li se o vodu stojatou, dochází k tvorbě ochranného pláště 

reakcí ve vodě přítomných sloučenin s povrchem betonu. Tím se difúzní dráha kyseliny 

uhličité silně prodlužuje a další koroze betonu se přeruší. U vod proudících dochází 

k odplavování tohoto ochranného povrchu a opakovaným vyluhováním se riziko koroze 

zvyšuje. 

• Kapaliny způsobující korozi II. druhu 

 Charakteristikou takovéto vody je její reakce s cementovým tmelem za vzniku snadno 

rozpustných sloučenin, které nemají vazné vlastnosti. Jedná se o vody obsahující kyseliny, 

louhy a jejich rozpustné sloučeniny.[3] 
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Rozpouštějící chemické napadení kyselinami: 

Stupeň napadení kyselinami je závislý na jejich potenciálu a koncentraci. Čím menší 

je hodnota pH betonu, tím silnější degradaci kyselina způsobí. Minerální kyseliny, jako 

například kyselina solná, kyselina sírová a kyselina dusičná rozpouštějí složky cementového 

kamene za tvorby solí vápníku, hliníku a železa, jakož i kyseliny křemičité, přičemž 

výměnné reakce probíhají následujícím způsobem: 

 

3 CaO∙2 SiO2 ∙3 H2O + 6HCl → 3 CaCl2 + 2 SiO2 + 6H2O 

(těžko rozpustné) (snadno rozpustné) 

(Kyselina chlorovodíková je v tomto příkladu zástupcem všech minerálních kyselin.) 

 

Při napadení vodami s obsahem kyseliny uhličité dochází rovněž k rozpouštějícímu 

napadení. Přitom může napadat kyselina uhličitá volný vápník, hydroxid vápenatý a také 

vápník, vázaný na další produkty hydratace. Přitom dochází v časových rozmezích řádu let 

k výraznému úbytku na povrchu. 

Pokud může prosakovat voda obsahující kyselinu uhličitou betonem, odlučuje 

Ca(HCO3)2 napůl vázanou kyselinu uhličitou a zbývající uhličitan vápenatý zůstává jako 

interní praporec vápníku (zvětrávání vápence, „bílé“ vousy). Takovéto praporce jsou 

současně také indikátory netěsného betonu či netěsných pracovních spár nebo trhlin. [16] 

 Reakce probíhá podle rovnice: 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 

Tab. 3: Korozívní účinek některých látek na cementový kámen [16] 

Látky Výskyt Účinek 
chemicky čistá voda - kondenzační voda 

- dešťová voda 
- voda ze sněhu 
- měkká pramenitá voda 

- rozpouštějící 
- vymývající  

Anorganické kyseliny 
(kyselina solná sírová, 
dusičná, fosforečná, 

fluorovodíková, uhličitá, 
siřičitá) 

- v chemickém průmyslu 
(kyselina uhličitá a siřičitá) 

- v přírodních vodách 

- rozpouštějící a 
rozkladné (čím silnější 
je kyselina, tím 
intenzivnější je 
rozklad) 

-  rostoucí účinek též při 
klesající hodnotě pH 
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Organické kyseliny 
(kyselina octová, mléčná, 

tříselná, mravenčí) 
 
 

kyselost humusu 
 

- Procesy s kvašením 
-  mlékárny, konzervárny 
- sila na zelená krmiva, 
- barvírny apod. 

 
- v půdách 
- znečištěná v plnivech 

- pomalu rozpouštějící 
 
 
- brání vytvrzování 

 

Louhy 
(nátronový, draselný) 

- chemický průmysl - rozpouštějící pouze ve 
vysokých 
koncentracích (> 10 %) 

Rostlinné a živočišné 
oleje a tuky 

(olivový, řepkový, lněný, 
kokosový, makový, rybí 
olej, hovězí lůj, sádlo, 
vepřový tuk) 

- potravinářský průmysl - kypřící, rozpouštějící 
- reakce mastných 

kyselin se solemi 
vápníku na měkké soli 
mastných kyselin 
(vápenná mýdla) 

Destiláty z ropy a 
kamenouhelného dehtu 
(lehký a těžký olej, benzol, 
antracen, parafín, smola) 

- strojní haly 
- čerpací stanice 
- rafinerie 

- snadná penetrace 
k výztuži  

- snižování pevnosti; 
(fenol a krezol 
způsobují pomalý 
rozklad) 

- prokluzování výztuže 
Vodné roztoky 

s ionty Mg2+ 
s ionty  NH4

-     
   
s ionty   SO4

2-       
hodnota pH < 6,5 (kyselé) 
 

vápno  
rozpouštějící kyselina 
uhličitá (C02) 
výlučně ionty sodíku, 
draslíku, vápníku, železa, 
hliníku, křemíku, nitrátů, 
fosfátů a křemičitanů 

 
- přírodní vody 
- průmyslové vody 
- zemědělské provozy 
- továrny na umělá hnojiva 
- přírodní vody 
- průmyslové vody 
-  přírodní vody 
- průmyslové vody 

 
 
-  přírodní vody (hl. měkké) 
- průmyslové vody 

 
- pomalu rozpouštějící 

 
- rozpouštějící 

 
- rozpouštějící a 

bobtnavý 
- rozpouštějící 

 
- rozpouštějící 
- vyluhující 

 
- neškodný 

• Kapaliny způsobující korozi III. druhu 

 Hlavním znakem těchto vod je tvorba a následné hromadění reakčních produktů 

v pórech betonové matrice, které posléze zvětšují svůj objem. Tyto novotvary při svém růstu 

vyvolávají značný tlak na stěny pórů a následně způsobují porušení struktury betonu. Jedná 

se o vody obsahující různé druhy síranů a chloridů. [3] 
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• Minerální tuky a oleje 

 Pokud tyto látky neobsahují fenolové sloučeniny ani sloučeniny kyselé povahy, tak se 

jedná o látky beton nekorodující. Schopností penetrace a průsaku těchto látek však může 

vést k prokluzování ocelové výztuže a tím způsobit ztrátu spolupůsobení výztuže s betonem 

a následný kolaps konstrukce.  

2.1.3 Koroze tuhými látkami 

Koroze tuhými látkami probíhá pouze za přítomnosti určité vlhkosti (relativní vlhkost 

vzduchu), která je pro různý druh pevných látek rozdílná. V tomto případě mluvíme o 

hydroskopicitě, což je vlastnost pevných látek, za určitých podmínek, přijímat vodu ze 

vzdušné vlhkosti a jedná se pak o korozi analogickou s korozí kapalin. [3]  

Pokud stavební materiál obsahuje hygroskopické soli, pak tyto soli přejímají vodu 

z okolního prostředí (vzduchu). 

� Působení chemických rozmrazovacích látek  

Od té doby, kdy se začaly používat posypové soli (nejčastěji NaCl), na betonových 

silnicích, začala být pozorována poškození vozovky ve formě povrchového zvětrávání či 

miskovitých odprýskávání. Příčiny těchto poškození jsou podmíněny fyzikálně a chemicky 

a lze je zjednodušeně popsat následovně (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.): 

 

Obr.  2: Schematické znázornění působení posypových solí na betonové silnice 

 
Zamrzající vlhkost v betonu vyvíjí krystalizační tlak rostoucími ledovými krystaly. 

Účinná je přitom pouze voda v kapilárních pórech, přičemž se předpokládá, že před 

„ledovou frontou“ přesouvající se proniklá voda vyvozuje vysoké hydraulické tlaky a tím 

způsobuje pnutí ve struktuře, což při vícenásobném opakování pak vede k trhání struktury 

porézních pojiv a případně cementového kamene. 
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Současně se předpokládá, že většina poškození, způsobených mrazem v cementovém 

kameni se vyvolává osmotickým tlakem. Při poklesu teploty betonu pod bod zamrznutí dojde 

nejprve k podchlazení slabě alkalického roztoku v kapilárních pórech. Poté se vytvářejí ve 

větších kapilárách krystaly ledu. Nezamrzlá část roztoku v těchto kapilárách má zvýšený 

obsah alkálií. Tím vzniká osmotický potenciál, který nutí molekuly v nejblíže se 

nacházejících nezamrzlých pórech difundovat do roztoku v zamrzlých pórech. Zředění, ke 

kterému takto dochází, dovoluje další růst ledu tak dlouho, až je dutina plná ledu a roztoku. 

Každé další vytváření ledu vede k vytváření tlaku v prostoru pórů. Výše uvedený 

mechanismus je v souladu s praktickým pozorováním, že cementový kámen bez 

souvisejícího prostoru s kapilárními póry (w/z < 0,5) je prakticky mrazuvzdorný. 

Beton, který se zhotovil pomocí prostředků pro vytváření vzduchových pórů a má 

dostatečný obsah vzduchových pórů, je odolný proti účinkům mrazu a posypových solí. 

Vzduchové póry jsou kulovité a uzavřené. Jejich střední průměr je 0,1 až 0,3 mm. Napojují 

se na četné gelové a kapilární póry v betonu a dávají v těchto pórech obsažené vodě 

příležitost při zamrzání k rozpínání se do těchto vzduchem naplněných dutin (Obr. 3). Tím 

odpadá dalekosáhle výše popsaný trhací účinek. Roztátá voda se působením zesílených 

adhezních sil na vnitřních stěnách gelových a kapilárních pórů nasává zpět do těchto pórů. 

[16] 

 

Obr.  3: Jednotlivé vzduchové póry s napojenými kapilárními póry, ty posledně 
zmíněné jsou naplněny vodou [16] 

 

2.1.4 Koroze biologickými vlivy 

U staveb nechráněných se setkáváme i s korozí biologickou, jež může konstrukci 

zasáhnout i do hloubek v řádu centimetrů a tak přispět ke korozi ocelové výztuže. Pojem 

„biokoroze“ zahrnujeme degradační procesy vyvolané či podmíněné působením živých 

organismů. Kromě napadení bakteriemi produkujícími chemické látky, které svou podstatou 

beton napadají, se můžeme setkat i s mechanickým napadením. U anorganických materiálů 
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je mnohdy jejich účinek podceňován. Mezi původce biokoroze je řadíme bakterie, řasy, 

houby (plísně), lišejníky, mechy a vyšší rostliny a drobné živočichy. Většina těchto živých 

organismů potřebuje ke svému životu optimální vlhkost, teplotu a světlo. Mnohdy stačí 

zamezit přístupu vody (vlhkosti) do konstrukce a tím se zbavíme i nežádoucích živých 

organismů.  

2.1.5 Chemická napadení betonu - rozpínání 

Je-li reaktivní SiO2 přítomen v kamenivu, vzniká gel a první trhliny se šíří uvnitř zrn 

směrem k povrchu. AKR v betonu může propuknout po měsících nebo letech za zprvu 

normálních podmínek ztvrdlého betonu a projeví se výkvěty, odprýsknutím, vytrhnutím 

kameniva reagujícího s alkáliemi, které je při povrchu (pop out). Hlouběji se projeví 

trhlinami síťového nebo paprskovitého charakteru. Rozsah se zvětšuje, pokud spolupůsobí 

více negativních faktorů najednou. 

  SiO ∙ n H2O +2 NaOH → Na2SiO3 ∙ (n + 1)H2O 

Zvláště ohroženy jsou ty části betonu, které přicházejí do styku s mořskou vodou a 

roztoky posypových solí, dále spodní části mostů apod.  

Pravděpodobné příčiny alkalického bobtnání jsou: 

• Hydrostatický tlak v důsledku osmotických procesů. Vytváří se polopropustná blána 

(=semipermeabilní membrána), která uzavírá vysoce koncentrovaný roztok alkalického 

křemičitanu. Při jeho snaze o zředění se dovnitř nasává voda a vytváří přetlak, který 

plně působí na vytvrzenou strukturu betonu (naměřeno až 4 N/m2, viz též počátek 

hydratace u cementového jádra). 

• Alkalický křemičitan (gel) nabývá na objemu (bobtná) za přístupu vody. S rostoucí 

přísunem vody se zvyšuje tlak při bobtnání. 

• Bylo rovněž pozorováno, že zrna na alkálie citlivého plniva bobtnají již za působení 

louhu. Takto se vytvářející hydrát alkalického křemičitanu potřebuje přibližně čtyřikrát 

větší objem než opál [16] 
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Tab. 4: Napadající média a jejich působení na cementovou maltu a beton [16] 

Agresivní 
médium 

Napadaná látka 
v cementovém 

kameni 

Čím je 
způsobována 

destrukce 
cementového 

kamene 

Působení na 
beton 

Reakční rovnice 
(příklady) → 

Kyseliny 
anorg./org. 

 Ca(OH)2 
 Fáze CSH 
 Fáze CAH 

- Rozpouštění   
 Ca(OH)2 

- Rozklad 
CSH a CAH 
fází  

 Pokles pevnosti,  
 rostoucí 
netěsnost,    
 napadení 
povrchu 

 Ca(OH)2+2HCl → CaCl2    
 +2 H2O                                
 3CaO·2Si02·3H2O+ 6HCl  
 → 3CaCl2 +2SiO2+ 6H2O 

Silné zásady  Fáze CAH  Rozpouštění fáze 
 CAH 

 Viz výše  4CaO·A1203·13H20 +          
 2NaOH → 4Ca(OH)2 +       
 2NaAl(OH)2 + 6H2O 

Měkká voda  Ca(OH)2  Vylučování  
 Ca(OH)2 

 Pokles pevnosti  - 

Amonné soli  Ca(OH)2  Přeměna 
Ca(OH)2 

 Viz kyseliny  Ca(OH)2 + 2NH4C1 →        
 4CaCl2 + 2NH3 + 2H20 

Soli schopné 
výměny 

 Ca(OH)2  Vyluhování   
 Ca(OH)2 

 Pokles pevnosti  Ca(OH)2 + 2NaN03 →  
 Ca(N03)2 + 2NaOH 

Vápník 
rozpouštějící 

kyselina 
uhličitá 

 Ca(OH)2  Vyluhování   
 Ca(OH)2 

 Pokles pevnosti  Ca(OH)2 + 2C02 →   
 Ca(HC03)2 

Sírany  Ca(OH)2 
 Alumináty 

 Sádra 
 Trojsíran 

 Projevy 
bobtnání, 
 trhliny, 
 ztráta pevnosti 

 Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2 
H20 →  
 CaS04·2 H2O + 2NaOH   
 C3AH6 + 3 Cs + 26 H → 
C3A·3Cs·32H 

Soli hořčíku  Ca(OH)2 
 Fáze CSH 

 Mg(OH)2 • voda  
 Křemičitany Mg 

 Projevy 
bobtnání, 
 ztráta pevnosti, 
 bílý povlak 

 Ca(OH)2+Mg2+→ 
Mg(OH)2 + Ca2+ 
 CaO·2SiO2·3H2O + Mg2+

→MgO·2SiO2·3H2O+Ca2+ 

2.2 Degradace betonu 

Pod pojmem degradace se rozumí poškozování vytvrzených stavebních hmot (betonu, 

malty, omítky) reakcemi s látkami, které se ke stavební hmotě přivádějí zvenčí.  Do této 

definice nespadají reakce, které mají původ v pojivech, plnivech nebo vodě na rozdělávání.  

Jako voda k rozdělávání je vhodná většina přírodních vod a voda z vodovodu. V nich 

v malých množstvích obsažené látky reagují s cementem ještě před nebo během jeho tuhnutí. 

Pro výrobu betonu jsou nevhodné silně znečištěné nebo silně zasolené vody, jako například 

slatinné vody, odpadní vody (zejména průmyslové) a mořská voda s obsahem soli více než 
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3,5 %. Pro ochranu proti rzi u armatur je nutno mít zejména na zřeteli obsah chloridů. U 

předpjatého betonu je tento obsah omezen na méně než 300 mg/1. [16] 

 

Obr.  4: Škodlivé vlivy na beton na základě okolního prostředí [16] 

 
Z výše uvedených úvah je patrné, že beton může být napadán chemicky a fyzikálně 

pouze plyny, vodou nebo vodnými roztoky, které se mohou vyskytovat i v půdě nebo jako 

voda ze srážek. Přitom dochází ve výjimečných případech k reakcím s plnivem, obecně je 

nutno ze soli obsahujících látek počítat hydraulické pojivo (cementový kámen) k látkám, 

které jsou nejsnadněji napadnutelné. Na Obr. 4 jsou schematicky znázorněny některé ze 

škodlivých vlivů na beton. Vniknutím plynů nebo vod do stavební hmoty počíná jeho 

destrukce. Podstatné možnosti napadení jsou sestaveny v Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. [16] 

Betonová matrice, jejíž hlavní funkcí v železobetonu je přenášení tlakového zatížení a 

ochrana ocelové výztuže, musí odolávat řadě (výše zmíněným) agresivním prostředím. 

Degradací rozumíme ztráty charakteristických vlastností betonu, jako ztráta pevnosti, 

snižování hodnoty pH, změny objemové hmotnosti a změna chemizmu pohydratačních 

produktů apod. V praxi se nejčastěji můžeme setkat s korozním napadením oxidem 

uhličitým (karbonatací) a v průmyslových oblastech s napadením oxidem siřičitým 

(sulfatací). [3] 

Tab. 5: Důsledky korozního napadení na cementem pojené stavební hmoty [16] 

Chemické napadení 

1. Rozpouštějící napadení 
destrukce cementového 

kamene 
účinky na stavební hmotu 
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anorganické kyseliny, 

organické kyseliny, 

solné roztoky 

 

zásady s ≥ 10 % NaOH nebo 

KOH, měkká voda 

CaO se vylučuje z cementového 

kamene, rozklad hydrátů Ca-Si, 

rozklad hydrátů Ca-Al 

 

rozpouštění hydrátů Ca-Al 

rozpouštění vápníku 

pokles pevnosti, rostoucí 

netěsnost, trhliny, povrchový 

úběr 

 

vytváření krust a praporců na 

povrchu 

Chemické napadení 

2. Předběžně bobtnavé napadení 

kyselina sírová a sírany, H2S   

a siřičitany 

soli Mg, oxid hořečnatý a 

volný vápník 

alkálie rozpouštějící plniva 

 

 

 

mráz a posypové soli 

tvorba sádry, troj- a monosíranu 

 

hydroxid hořečnatý Mg(OH)2, 

hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

vytváření roztoků alkalických 

křemičitanů nebo silikagelu 

 

 

poškození mrazem a posypovými 

solemi 

krystalizace sloučenin se 

zvýšeným  požadavkem na 

objem, trhání struktury 

stavebního materiálu, trhliny, 

způsobené bobtnáním 

bobtnání alkálií, trhliny 

způsobené bobtnáním 

 

rozpínavé trhliny, napadení 

chloridy 

Biologické napadení 

1. Rozpouštějící napadení 
destrukce cementového kamene, 

způsobená 
účinky na stavební hmotu jsou 

voda a aminokyseliny nebo 

pod. (z řas, lišejníků, mechů) 

zmýdelňování a rozklad  hydrátů    

Ca-Si 

pomalý rozklad kamene, 

vymývání 

2. Bobtnavé napadení 

voda a kyseliny (z kořenů 

rostlin) 

vylučování a tvorba trhlin trhliny, způsobené trhavým 

tlakem 

2.2.1 Koroze betonu vlivem karbonatace 

Oxid uhličitý je přirozenou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace 

v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší 

a výšce nad povrchem. Vlivem lidské činnosti jeho koncentrace ve vzduchu vzrůstá a tím 

pádem i vzrůstá jeho korozní účinek na betonovou konstrukci. Rychlost karbonatace betonu 

je závislá na relativní vlhkosti vzduchu, kdy ideální podmínky jsou pro karbonataci tvoří 
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prostředí s φ = 50 – 90 %. Karbonatace je zastavena v případě, kdy jsou póry zcela zaplněny 

vodou, nebo je beton vysušený [3]. 

 

Obr.  5: Vliv relativní vlhkosti na rychlost karbonatace [3] 

Oxid uhličitý a vlhkost (vodní pára) pronikají do betonu vlivem difúze. Z toho vyplývá, 

že odolnost betonu proti karbonataci závisí na jeho difúzním odporu a na struktuře 

kapilárních pórů. [3] 

Karbonatace, jakožto iontová reakce, způsobuje působením oxidu uhličitého na 

zásaditou podstatu hydratačních produktů neutralizační reakci. Z tohoto vyplývá, že 

následkem karbonatace dochází ke snižování hodnoty pH betonu. Beton po řadu let dokáže 

nahrazovat úbytek hydroxilových iontů postupnou hydratací větších zrn slinkových 

minerálů a tím hodnotu pH obnovovat. Oxid uhličitý v prvé řadě reaguje s mezizrnečným 

Ca(OH)2 a vytváří nerozpustné novotvary CaCO3 dle rovnice: 

Ca(OH)2  + CO2→CaCO3 + H2O 

Vzniklé novotvary zaplňují póry v cementové matrici a zabraňují přísunu dalšího CO2. 

U hutných betonů se proto takřka zastaví další průběh karbonatace. U běžných betonů nejsou 

karbonátové novotvary schopny všechny póry zcela vyplnit a tak karbonatace postupuje do 

větších hloubek. Po vyčerpání zásoby Ca(OH)2 začíná oxid uhličitý napadat hydratační 

produkty. [3;5] 

• Karbonataci dělíme do 4 etap: 



Disertační práce                                                                      Ing. Luboš Taranza 
 

23 
 

I. etapa - přeměna Ca(OH)2 v mezizrnečném prostoru; vznik nerozpustného CaCO3, který 

částečně zaplňuje póry; fyzikálně mechanické vlastnosti betonu se zlepšují. 

II. etapa - vyčerpání Ca(OH)2; CO2 napadá ostatní hydratační produkty, vznik 

jemnozrnných krystalů CaCO3; vlastnosti betonu se příliš nemění. 

III. etapa - překrystalování dříve vzniklých uhličitanových novotvarů v pórech na rozměrné 

krystaly kalcitu a aragonitu; postupné zhoršování fyzikálně mechanických vlastností. 

IV. etapa - stupeň karbonatace téměř stoprocentní; hrubé krystaly kalcitu a aragonitu 

prostupují celou strukturou cementového tmele, může nastat ztráta soudržnosti; hodnota pH 

výrazně nízká → koroze výztuže. [3,5] 

 

Obr.  6: Důsledky karbonatace [3] 

 

2.2.2 Koroze betonu vlivem sulfatace 

Vlivem oxidu siřičitého (SO2) či sírového (SO3) dochází ke známé degradaci betonu, 

jež nazýváme sulfatací. Tento průběh degradace betonu se nejvíce vyskytuje v 

silně průmyslových oblastech, především v zimním období, kdy koncentrace 

kyselinotvorných plynů vzrůstá z důvodů spalování méně kvalitního hnědého uhlí.  

Koncentrace kyselinotvorných plynů v ovzduší není tak vysoká, nicméně její průběh je 

velmi agresivní. 
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Podobně jako tomu bylo u karbonatace, aby sulfatace mohla probíhat, je zde zapotřebí 

určité míry vlhkosti. Množství vlhkosti ovlivňuje především rychlost chemických reakcí, 

nicméně se podílí i na kvalitativním a kvantitativním zastoupení jejích produktů v určitých 

časových údobích. Se vzrůstající vlhkostí je průběh sulfatace rychlejší a také úplnější. 

Kvalitativní zastoupení jednotlivých sulfatačních novotvarů závisí na koncentraci SO2, na 

délce jeho působení, na rychlostech chemických reakcí a dále i na charakteru látky a 

rychlosti absorpce [3;5]. 

Působením SO2 dochází až k úplné destrukci struktury betonu. Meziproduktem 

sulfatační koroze je hemihydrát siřičitanu vápenatého (CaSO3. ½ H2O). Oxid siřičitý má  

schopnost rozkládat (kromě hydratačních produktů) kalcit, který vznikl primární 

karbonatací. Průběh sulfatace můžeme analogicky rozdělit do čtyř až pěti etap, podobně jako 

karbonataci. Z půlhydrátu siřičitanu vápenatého poté vzniká hemihydrát a dihydrát síranu 

vápenatého. V posledním stádiu sulfatace již v betonu registrujeme růst krystalů sádrovce a 

ettringitu o zvětšeném objemu. V této fázi už je struktura betonu rozrušena vlivem 

zvětšování objemů novotvarů těchto produktů, kdy sádrovec (CaSO4·2H2O) zvětší svůj 

objem až 1,5 krát a ettringit (C3A·3CaSO4·32H2O) má schopnost zvětšit svůj objem až 8-11 

krát. [3;5] 
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Obr.  7: Mechanismus sulfatace [3] 

 

 

 

• Sulfataci dělíme do 4 etap:  

I. etapa- Tvorba hemihydrátu siřičitanu vápenatého z Ca(OH)2; zlepšují se pevnosti betonu, 

ale hodnota pH se výrazně snižuje.  

II. etapa- Přeměna ostatních hydratačních produktů cementu společně s primárně vzniklými 

karbonatačními produkty; které částečně vyplňují póry, mechanické vlastnosti se mírně 

zvyšují. 

III. etapa- Překrystalování primárně vzniklého hemihydrátu siřičitanu či síranu vápenatého 

na velmi objemné krystaly sádrovce; pevnosti dosahují maxima, ale při přechodu do čtvrté 

etapy prudce klesají. 

IV. etapa- V této etapě již dochází k naprostým ztrátám pevnosti a soudržnosti; sádrovec 

prostupuje již celou strukturou betonu. [3] 
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 Při cyklickém provlhčování lze zaznamenat také pátou etapu. Pro tuto etapu je 

charakteristický rozpad betonu vlivem vzniku trisulfátu, respektive monosulfátu vápenatého. 

Tento vznik je ovlivněn hodnotou pH, při hodnotě pH nižší než 6,5 tyto sloučeniny však 

nalezeny nebyly. Stádium páté může nastat již po třetí etapě. [3;5] 

2.3 Koroze ocelové výztuže 

Koroze je narušování materiálu vzájemným chemickým nebo elektrochemickým 

působením materiálu a okolního prostředí (plyn, kapalina, pevná látka). Účinky koroze se 

projevují změnami vlastností materiálu. Zhoršují se zejména vlastnosti mechanické (materiál 

křehne, praská, mění tvar i rozměry). Na povrchu vznikají vrstvy korozních zplodin, které 

mají zásadně jiné vlastnosti než materiál před napadením korozí. [8] 

Životnost železového betonu je mimo jiné určována i životností ocelové výztuže, která 

podléhá koroznímu působení prostředí. Korozní produkty železa jsou více jak dvakrát 

objemnější než původní kov, způsobují pnutí v okolí výztuže a následkem jsou trhliny 

v betonu. Dalším velice významným účinkem snížení životnosti železobetonové konstrukce 

je ztráta průřezu výztuže a tím snížení mechanické pevnosti konstrukce. [8] 

Příčinou koroze ocelové výztuže je buď postupná karbonatace betonu vlivem 

vzdušného oxidu uhličitého nebo působení kyselých dešťů, což obojí vede k poklesu pH 

betonu z hodnoty více jak 12 na hodnoty nižší než 9. Při hodnotě pH 9 a nižší se již ocel 

aktivuje a koroduje technicky nepřijatelnou rychlostí. Další častou příčinu koroze výztuže 

má na svědomí přítomnost stimulátorů korozního procesu, kterými jsou většinou chloridy. 

Bez ohledu na obsah chloridů a pH se koroze v betonu může projevit za přítomnosti 

elektrolytu, který vzniká vlivem vlhkosti atmosféry nebo přímým průnikem vody. [8] 

2.3.1 Rozdělení koroze dle typu napadení 

• Rovnoměrná koroze 

Napadá každé místo povrchu materiálu přibližně stejnou intenzitou. Rychlost jejího 

šíření lze snadno vypočítat, tzn. lze stanovit životnost součástí v určitém korozivním 

prostředí. Vznikne-li na povrchu souvislá vrstva korozních zplodin, nepropouští při 

chemické korozi molekuly plynů a při elektrochemické korozi ionty (pasivuje materiál). Je-

li však porézní např. rez (oxid železitý) na technickém železe, pak vrstva snadno odprýská a 

koroze postupuje tak dlouho, až rozruší celý materiál. [8] 
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• Nerovnoměrná koroze 

Je nebezpečnější než celková koroze. Materiál je napadán v určitých místech do různé 
hloubky. Projevuje se jako koroze: 

� skvrnitá, 

� důlková, 

� bodová (pitingová), 

� mezikrystalická 

� transkrystalická 

� selektivní [3] 

Bodová, skvrnitá a důlková koroze se vzájemně odlišují poměrem velikosti povrchové 

plochy k hloubce zasažení. [10] 

 

Obr.  8: Schéma druhů korozního napadení (A-skvrnité, B-důlkové, C-
bodové) [3] 

 
Bodová koroze je lokalizovaný korozní děj, při kterém vznikají na kovovém 

povrchu hluboké důlky, a okolní povrch zůstává bez pozorovatelného napadení. Tento 

druh napadení vzniká na celé řadě pasivovatelných kovů, typický je ale pro korozivzdorné 

oceli a hliník. Bodová koroze korozivzdorných ocelí ve fázi inkubace, která může být 

poměrně dlouhá, vzniká na základě konkurence mezi hydroxidovými a chloridovými ionty 

u povrchu. Chloridové ionty pasivní vrstvu narušují, hydroxidové vytvářejí. [10] 

Mechanizmus iniciace spočívá v napadení kovu v místech se slabšími ochrannými 

vlastnostmi pasivní vrstvy (vměstky, hranice zrn) za přítomnosti některých agresivních iontů 

v roztoku. Korozní proces je autokatalytický. V místě poruchy pasivní vrstvy vzniká důlek, 

ve kterém migrací vzrůstá koncentrace agresivních iontů a hydrolýzou korozních produktů 

klesá hodnota pH. Tím se vytvářejí stále agresivnější podmínky, vzniklý důlek se dále šíří a 

malá velikost ústí důlku nedovoluje výměnu roztoku uvnitř. Lokalizace napadení je dána 
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tím, že aktivně korodující vnitřek důlku je obětovanou anodou pro ostatní pasivní povrch. 

[10] 

 

Obr.  9: Mechanismus vzniku bodové koroze [10] 

 
Pro korozivzdorné oceli je modelovým korozním prostředím nejčastěji roztok chloridu 

železitého. Agresivní složkou jsou zde chloridové ionty a oxidační látkou Fe3+ ionty. 

Rovnovážný potenciál Fe3+/Fe2+ je vyšší než potenciál průrazový (Eb), při kterém důlky 

vznikají a dále rostou. Vliv chloridů na korozní chování kovů zobrazují potenciodynamické 

křivky. [10] 

 

Obr.  10: Vliv chloridů na korozní chování kovů [10] 

 
Mezikrystalová koroze je formou nerovnoměrného korozního napadení způsobeného 

snížením obsahu té složky slitiny v bezprostřední blízkosti hranic zrn, která zajišťuje její 
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snadnou pasivovatelnost. Jedná se např. o snížení obsahu chrómu v korozivzdorných ocelích 

pod 12 %, ke kterému dochází precipitací karbidů s vysokým obsahem chrómu na hranicích 

zrn při ohřevu v kritické teplotní oblasti např. při svařování. Oblasti ochuzené o chróm 

v agresivním prostředí přednostně korodují. Zrna ztrácejí soudržnost a materiál 

mechanickou pevnost, aniž by došlo k pozorovatelné vzhledové změně. Karbidy a ochuzené 

oblasti vzniklé při zcitlivění lze vhodným tepelným zpracováním opět odstranit. [10] 

 

Obr.  11: Schéma mezikrystalové koroze [10] 

 

2.3.2 Rozdělení dle charakteru korozního děje 

• Chemická koroze 

Chemická koroze je způsobena chemickými látkami, které jsou ve styku s kovem. Na 

kov mohou působit látky ve vodných i nevodných roztocích, ale také plyny. Příkladem 

chemické koroze vodným prostředím je působení kyselin na kovy. [11] 

Chemická koroze je také působení roztoků hydroxidů na amfoterní kovy, kdy dochází 

k jejich postupnému rozpouštění a vytváření aniontových struktur, např. u zinku nebo 

hliníku. Korozi způsobují plynné látky oxidačního nebo redukčního charakteru. Zatímco 

oxidující látky působí na povrchu kovu a přetvářejí kov do vyššího oxidačního stavu, plyny 

redukčního charakteru, např. vodík se mohou v kovech rozpouštět a způsobovat jejich 

křehnutí. [11] 

• Elektrochemická koroze 

Elektrotechnickou korozí se rozumí proces znehodnocování materiálů, při kterém 

vzniká elektrický proud. Podmínkou elektrochemické reakce je tedy elektricky vodivé 

prostředí-elektrolyt (roztoky kyselin, zásad a solí). Elektrochemická koroze probíhá 

podobně jako děje v galvanickém článku dvěma na sobě závislými reakcemi – anodickou a 
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katodickou, které mohou být od sebe místně odděleny. Elektrochemická koroze je tedy 

reakce oxidačně-redukční. Anodická (oxidační) reakce je zdrojem elektronů, zatímco 

katodická (redukční) reakce stejné množství elektronů spotřebovává, a to buď vybíjením 

iontů vodíkem, nebo redukcí kyslíku rozpuštěného v elektrolytu. Pro tyto reakce se rovněž 

používá názvu depolarizace vodíková nebo depolarizace kyslíková. [12] 

Základní reakcí každého elektrochemického korozního děje je tedy změna kovu na 

ionty (anodické rozpouštění), tento děj lze vyjádřit rovnicí Me→ Men+ + ne. Rovnováze 

tohoto děje odpovídá rovnovážný potenciál ER, jehož hodnota je dána typem kovu a aktivitou 

jeho iontů v roztoku podle Ernstovy rovnice: 

     Er= E0 + 
Me

na1
zF

RT z+    

Kde: Eo je standardní potenciál kovu, F je Faradayova konstanta, T termodynamická 

teplota, R plynová konstanta, aMez+ je aktivita iontu Me
z+ v roztoku a z je počet 

elementárních nábojů na jednom kationu. [12] 

 

Za standardních podmínek (aMe
+n = 1) je ER = Eo. Hodnota Eo charakterizuje 

elektrochemickou ušlechtilost kovu, tj. snahu přecházet do iontového (oxidovaného) stavu a 

uvolňovat elektrony. [12] 

 

Obr.  12: Schéma koroze ocelové výztuže v betonu [3] 

 
Korozi oceli v betonu lze popsat chemickými rovnicemi: 



Disertační práce                                                                      Ing. Luboš Taranza 
 

31 
 

Anoda: Katoda: 

2 Fe0 → 2 Fe2+ + 4e- O2 + 2 H2O + 4e- → 4 OH- 

Sumární rovnice: 

2 Fe0 + O2 + 2 H2O → 2 Fe(OH)2 

Následná oxidace: 

2 Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2 Fe(OH)3 

  

 Rozhodující faktor pro korozi výztuže je přítomnost kyslíku a vlhkosti na katodě a 

její rychlost je řízena difúzí kyslíku a vlhkosti krycí vrstvou betonu. Korozi výztuže 

významnou měrou ovlivňují procesy v okolním betonu (krycí vrstvě), které vedou ke snížení 

koncentrace hydroxidových iontů. Jde zejména o působení kyselých plynů z atmosféry na 

cementový tmel betonu (CO2, SO2, NOx). [12] 

Významnou měrou ovlivňuje korozi výztuže přítomnost vodou rozpustných chloridů, 

způsobující destrukci pasivační vrstvy na oceli. Chloridové ionty jsou pouze katalyzátorem 

reakce. Chloridy způsobují korozi výztuže u silničních staveb, protože chlorid sodný, někdy 

chlorid vápenatý, se používají jako rozmrazovací prostředky při zimní údržbě komunikací. 

Přestože vozovky na mostech se nesmí ošetřovat chloridovými prostředky, jsou chloridy 

v betonu mostních konstrukcí nacházeny, a to vlivem aerosolu, který se při přejezdu vozidel 

nad silnicí tvoří a je unášen na mostní konstrukci. [12]  

• Chloridová korozní aktivita 

Chloridy se do betonu dostávají z prostředí, např. působením mořské vody či při použití 

rozmrazovacích solí. Rychlost pronikání chloridů betonem je závislá na koncentraci chloridů 

v prostředí, propustnosti betonu (hutnosti) a na přítomné vlhkosti. Koncentrace chloridů pro 

vyvolání koroze je ovlivňována i hodnotou pH => čím vyšší pH tím nutnost větší 

koncentrace chloridů pro nastartování korozního děje.  

Chloridová koroze začíná, jestliže se volné ionty Cl dostanou na povrch oceli. Dochází 

k tomu většinou působením posypových solí nebo par HCl, které vznikají např. při spalování 

PVC. Zesílená tvorba bodové koroze za přítomnosti chloridu, která může snadno přerůst 

v korozi způsobující trhliny z pnutí, se pravděpodobně odehrává následovně: 

Poté, co ionty Cl- v lokálně ostře ohraničené oblasti rozrušily pasivní vrstvu, narůstá 

rozdíl potenciálů mezi anodou a jí obklopující katodou na > 0,5 V. Tím se dosáhne 
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„průlomového potenciálu“. Ionty chlóru (Cl) anodicky rozpouštějí zesíleně kov, koroze 

postupuje velmi rychle do hloubky. V kráteru se vytváří prakticky uzavřený anodický 

článek. Tento má oproti vodě v pórech silněji okyselený elektrolyt s vyšší koncentrací iontů 

Cl a hydrolýzou podmíněnou nižší hodnotu pH dle následující rovnice. [15] 

CaCl2 + 4H2O  Ca(OH)2  + 2H3O + 2Cl 

• Koroze bludnými proudy 

Vlivem stejnosměrného elektrického proudu požívaného v hromadné dopravě ve 

městech (tramvajové nebo trolejové vedení) podléhá železobeton podstatně rychleji korozi. 

To je zapříčiněno působením bludných proudů z těchto sítí. Tyto bludné proudy podmiňují 

elektrolýzu způsobující úbytek kovu. Z tohoto hlediska hraje důležitou roli přítomnost 

elektrolytů v zemině a toto korozní nebezpečí může dosahovat až do vzdálenosti 5 km od 

zdroje proudu. Vodivé konstrukce tento proud zachycují a svádí ho do oblastí 

nejpříhodnějších k jejich vrácení do původního elektrického obvodu – neutrální oblast. 

V katodické oblasti nedochází ke korozi, naopak v oblasti anodické nastává porušení korozí 

značné. [3] 

 

Obr.  13: Schéma koroze ocelové výztuže v betonu [3] 

 

2.3.3 Koroze výztuže vlivem degradace betonu 

Vlivem karbonatace a sulfatace dochází k poklesu pH betonu a tím i jeho schopnosti 

alkalické pasivace výztuže. Nastává zde prostředí velmi příznivé pro korozní procesy. To 

znamená, že klesne hodnota pH betonu pod hodnotu 10 (9,6 pH rzi) a tenká vrstvička, do té 

doby stabilních korozích zplodin (oxidů) na povrchu, začnou být pórovitá a rozpouštět se. 
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Díky tomuto efektu dojde k proniknutí vlhkosti, kyslíku a eventuálně i s řadou negativních 

iontů na nezkorodovanou výztuž. Jelikož je dobře známo, že korozní zplodiny zaujímají 

větší objem (2,5x větší) než výchozí materiál, dochází k tvorbě trhlin v betonu a postupnému 

narušení krycí betonové vrstvy (viz Obr 14). [3]  

 

 

Obr.  14: Vliv působení kyselinotvorných plynů na korozi výztuže [3] 

2.3.4 Hlavní korozní činitelé 

Na vznik a na průběh korozního pochodu působí řada vlivů. Při korozním procesu se 

jen ve výjimečných případech uplatňuje pouze jediný vliv, i jediný působící činitel však 

ovlivňuje několik pochodů nebo stavů, které přímo či nepřímo souvisí s průběhem reakce 

kovu s prostředím. Někdy je obtížné určit, který z působících činitelů a který z jeho účinků 

se projeví jako rozhodující pro průběh koroze v daných podmínkách. [9] 

• Vlivy působící na korozní proces lze rozdělit do tří skupin: 

� dané stavem materiálu, 

� dané stavem korozního prostředí, 

� spojené s konstrukcí výrobku nebo zařízení. [9] 

• Vliv materiálu: 

Údaje o korozní odolnosti materiálu se obvykle vztahují na kov nebo slitinu, které svým 

chemickým složením odpovídají příslušné normě nebo technickým podmínkám. [9] 

• O korozní odolnosti materiálu rozhoduje především: 

� obsah nečistot, 
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� struktura materiálu, 

� stav povrchu materiálu. [9] 
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3. OCHRANA ŽELEZOBETONU PŘED DEGRADACÍ 

3.1 Ochrana betonu 

Beton je pórovitý materiál, který časem podléhá působení agresivního prostředí, a tím 

výrazně snižuje životnost stavebních děl. S rozvojem stavebnictví dochází k vývoji 

speciálních druhů cementů, kameniv a především příměsí a přísad, které výrazným 

způsobem ovlivňují vnitřní strukturu betonové směsi. Takto modifikované konstrukce 

mohou úspěšně odolávat agresivnímu prostředí desítky let. V tomto případě hovoříme o tzv. 

primární ochraně betonových konstrukcí. Primární ochrana především spočívá ve správné 

volbě složení betonové směsi do daného prostředí a to především zvýšením odolnosti betonu 

proti vnikání agresivních činitelů. Z tohoto důvodu je tedy nezbytně nutné, být dobře 

obeznámen s prostředím, do kterého je směs určena a jaký druh agresivních látek bude 

později na konstrukci působit. Druhy agresivních prostředí, spolu doporučeným návrhem 

složení směsí jsou podrobně popsány v betonářské normě ČSN EN 206.  

Primární ochrana betonových konstrukcí může však postupem času ztrácet na účinnosti 

a je nutné provést řadu zásahů pro prodloužení životnosti stavby. Tato opatření nazýváme 

tzv. sekundární ochranou. Sekundární ochrana spočívá především ve výrazném omezení, 

nebo dokonce vyloučení působení agresivního prostředí na betonovou konstrukci po jejím 

zhotovení a obnovení původních vlastností. Jedná se především o sanační zákroky 

s využitím stavební chemie. [13] 

3.1.1 Primární ochrana 

Primární ochrana betonových a železobetonových konstrukcí je založena především na 

správném návrhu a uložení betonové směsi. Jedním z mnoha předpokladů správné 

funkčnosti primární ochrany, je dokonalá znalost prostředí, ve kterém bude nosný prvek plnit 

svoji statickou funkci. Získání těchto důležitých informací je podmíněno celou řadou 

laboratorních zkoušek a chemických rozborů, jejichž vyhodnocením, dostaneme přehled 

informací pro správný návrh betonové směsi. Druhy agresivních prostředí a doporučená 

složení směsí jsou přehledně uvedeny v betonářské normě ČSN EN 206.  Tato norma slouží 

jako ucelený průvodce pro správný návrh betonových směsí včetně informativních příkladů 

prostředí. Obsahuje podrobné informace o jednotlivých druzích agresivních prostředí, stejně 

jako o dávkování, druhu, jemnosti mletí a pevnostních charakteristikách doporučených 

cementů, vlastnostech kameniva a vody. V neposlední řadě jsou zde charakterizovány druhy 
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příměsí a přísad, které významným způsobem ovlivňují koncové vlastnosti betonové směsi, 

a mají tak rozhodující význam pro dosažení požadovaných vlastností. U betonů 

nacházejících se v agresivním prostředí je nutné zabezpečit především neprostupnost 

agresivních médií do betonové matice. Je třeba, aby beton byl dostatečně hutný a obsahoval 

co nejméně vzduchových pórů. Toho lze dosáhnout například snížením vodního součinitele 

za pomoci superplastifikačních přísad, a řadou dalších přísad které vytvoří hutnou, 

kompaktní, pro agresivní média nepropustnou bariéru. [13] 

Stupně vlivu prostředí nám stanovují, jakým podmínkám bude beton vystaven. Z toho 

pro nás vyplývají jasně stanovené parametry, které beton musí splňovat, aby byl danému 

prostředí po dobu své životnosti dostatečně odolný.  

Teprve po delším čase lze rozpoznat, zda primární ochrana (kvalitně navržená betonová 

směs) železobetonových konstrukčních prvků je dostatečná. V drtivé většině případů totiž 

beton časem ztrácí svoji nepropustnost vůči agresivnímu prostředí a je potřeba sanačního 

zákroku, tedy sekundární ochrany, která obnoví původní vlastnosti konstrukce. [13] 

3.1.2 Sekundární ochrana 

Sekundární ochrana tedy spočívá především v omezení nebo vyloučení působení 

agresivního prostředí na železobetonové konstrukce po jejich zhotovení. Na základě zjištěné 

agresivity prostředí se volí druh sekundární ochrany a to výběrem nejčastěji nátěrových a 

správkových hmot, povlaků a hmot pro úpravu impregnece betonu. Rozhodující je i správná 

volba způsobu provedení sekundární ochrany. V zásadě tedy existují dva základní druhy 

lišící se především způsobem aplikace a umístěním. V prvním případě se jedná o aplikačně 

náročnější například dodatečnou izolaci, nejčastěji fóliovou, která zabraňuje průniku 

agresivních médií nejčastěji v kapalném stavu. Tento postup se užívá u spodních staveb a 

střešních konstrukcí. V druhém případě se jedná o daleko početnější skupinu sanaci 

nadzemních konstrukcí pomocí různých systémů správkových hmot. Tyto systémy jsou 

především vhodné pro konstrukce vystavené působení agresivních plynů nebo kyselému 

dešti a po aplikaci většinou působí jako clona bránící přístupu těchto agresivních činitelů do 

betonové matrice. Sekundární ochrana se tedy provádí na již více či méně narušené 

železobetonové konstrukci, u které je potřeba obnovit její původní vlastnosti. [13] 
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3.2 Ochrana ocelové výztuže 

3.2.1 Pasivita kovů 

V průběhu korozního procesu v aktivním stavu mohou vznikat korozní produkty 

jednoduché nebo komplexní ionty kovu rozpuštěné v korozním prostředí. V závislosti na 

složení kovu, prostředí a na potenciálu mohou také vznikat korozní produkty tuhé, které 

mohou intenzivně potlačovat průběh dílčí anodické reakce kovu, a tím učinit povrch tohoto 

kovu pasivním proti další korozi, tzn. povrch lze převést do pasivního stavu. [9] 

Průběh elektrochemických reakcí a popis korozních vlastností kovu nebo slitiny v 

široké oblasti potenciálů poskytuje potenciostatická polarizační křivka, změřená v 

uvažovaném korozním prostředí. Tato polarizační křivka udává informace o možnostech 

ochrany proti korozi v daném systému kov – elektrolyt. [9] 

V oblasti aktivního stavu se kov vyskytuje bez přítomnosti tuhých korozních produktů. 

Po dosažení hodnoty Ep (v závěru přechodové oblasti) dosahuje kov plné pasivity a u 

některých pasivovatelných kovů může docházet ke snížení korozní rychlosti tak, že 

prakticky odpovídá úplné odolnosti kovu. K přechodu kovu z aktivního do pasivního stavu 

je třeba překonat kritickou pasivační proudovou hustotu, která odpovídá hodnotě při 

dosažení Ep. Čím je její hodnota menší, tím snáze kov do pasivního stavu přechází. U slitin 

se tato hodnota snižuje přísadou dobře pasivovatelných kovů, tj. u korozivzdorných ocelí 

především chrom nad 12%, dále pak molybden a nikl. Využitelnou oblastí pasivity se 

vyznačují jen některé kovy např. chrom, hliník, titan, zirkonium a hořčík. Pasivní vrstvy 

těchto kovů mají nejčastěji oxidický charakter, mohou však vznikat i vrstvy solné. Jiné kovy 

jsou pasivní jen v omezené oblasti pH. Odolnost kovu v pasivním stavu především závisí na 

rychlosti rozrušování pasivní vrstvy v daném prostředí a podmínkách. Při dalším růstu 

potenciálu a překročením hodnoty Et dochází ke korozi v transpasivním stavu. [9] 
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Obr.  15: Polarizační křivka anodického děje pasivovatelného kovu. [9] 

 
Ep = pasivační potenciál, tj. korozní potenciál, při němž hodnota korozního proudu dosahuje vrcholu 

a nad nímž je oblast potenciálů, kde je kov v pasivním stavu, tzn. stav kovu, u kterého dochází 

ke snížení korozní rychlosti vytvořenou pasivační vrstvou. [9] 

Et = transpasivační potenciál, tj. potenciál, nad nímž je kov v transpasivním stavu, tzn. stav 

kovu, který je polarizován na hodnotu potenciálu nad oblastí pasivního stavu a je 

charakterizován výrazným vzestupem korozního proudu a to bez výskytu bodové 

koroze. [9] 

3.2.2 Mechanismus působení inhibitorů koroze na ocelovou výztuž 

Inhibitory jsou chemické látky, které výrazně snižují nebo zabraňují reakci kovu 

s okolním prostředím. Jedná se o chemickou sloučeninu, nejčastěji tekutou nebo práškovou, 

která účinně snižuje korozivní proces výztuže před vložením do betonu, nebo v již zatvrdlém 

betonu. Obvykle se jedná o příměsi či nátěrové hmoty schopné migrovat k výztuži a tím ji 

chránit, nebo o materiály dotěsňující betonovou matrici nad výztuží. 

3.2.2.1 Rozdělení korozně inhibičních systémů dle působení v železobetonu 

Aktivní systémy  

Poskytují inhibici koroze prostřednictvím chemické reakce mezi aktivní složkou 

inhibitoru a betonářskou ocelí. To vytváří mikroskopický ochranný film nebo vrstvu na 

povrchu oceli. Přídavek dusitanů byl typickým představitelem aktivního inhibitoru koroze, 

který se v současné době již nepoužívá. Jednalo se o anodický inhibitor, který zpožďoval 

proces koroze vytvořením vrstvy železitých oxidů na oceli a tímto ji pasivoval. Tyto látky 

musely být přítomny v dostatečném množství, neboť při poklesu koncentrace pod určitou 

hodnotu korozi naopak podporovaly a způsobovaly nerovnoměrné napadení povrchu. 
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Většinu poruch způsobují ionty oxidů železa, které jsou velice citlivé na působení chloridů. 

Ionty dusitanů však reagují s železitými ionty a vytvářejí ochranný film dle následující 

rovnice: 

2Fe2+ + 20H- + 2NO2- → 2NO + Fe2O3 + H2O 

Pasivní systémy 

 Zabraňují průniku látek potřebných pro podporu koroze snížením, propustnosti 

betonové matrice. Hydrofilní, póry blokující přísady jsou typickým příkladem pasivního 

inhibitoru koroze. Přísady jsou založeny na kombinaci mastných kyselin a uhlovodíkové 

pryskyřice. Jedná se o mechanismus, který lze popsat následovně. Od počátku hydratace 

cementu, Ca(OH)2 reaguje s mastnými kyselinami, tvoří se nerozpustné hydrofobní 

sloučeniny, především vápenaté soli. S migrací vody z betonu, jsou kapiláry a dutiny 

lemovány s tímto vodu odpuzujícím materiálem. To způsobuje, že síly povrchového napětí 

tlačí vodu směrem z pórů místo do pórů. Uhlovodíkové pryskyřice jsou uloženy v kapilárách 

a jsou schopny rozšiřovat hydroizolační efekt. 

Aktivně-pasivní systémy  

Jsou moderní záležitostí kombinující oba předchozí systémy, kdy chrání ocel 

vytvořením ochranného filmu na výztuži a zároveň snižují propustnost betonu. Jedná se o 

hmoty se schopností migrace betonem, které jsou klasickými smíšenými inhibitory, které 

ovlivňují anodickou i katodickou korozi ocelové výztuže adsorpcí na povrchu kovu. 

Obsahují velice často skupiny s dusíkem a sírou např. aminy, merkaptany, které tvoří 

ochranný film na povrchu výztuže, ale také izolační složku organických esterů, která snižuje 

propustnost chloridů a vlhkosti betonovou matricí. Dohromady tyto složky tvoří součinný a 

vysoce funkční antikorozní systém pro nové i stávající konstrukce. [14] 

3.2.2.2 Druhy látek s korozně inhibičními účinky 

Oxidační látky 

Do této skupiny řadíme kovové kationty o vyšších mocenstvích (např. Fe3+, Cu2+, Ce4+) 

a pro kyselá prostředí oxoanionty (např. např. CrO4
2-, MnO4

-, MnO4
2-) a NO2

-, NO3
-. Vlivem 

těchto látek dochází k posunu a zesílení dílčího katodického děje do potenciálové oblasti 

pasivity chráněného kovu. Možné negativní účinky mohou nastat, pokud je koncentrace 

látek s inhibičním účinkem příliš malá. Nízká koncentrace těchto látek může zapříčinit 
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místní aktivaci pasivního kovu => nerovnoměrná koroze. Dále může docházet ke zvýšení 

koroze aktivně pasivovatelného kovu, pokud pro jeho pasivaci nezbyl dostatek inhibitoru. 

Pro pasivovatelné kovy tyto inhibitory řadíme skupiny nebezpečných inhibitorů, u kovů 

nepasivovatelných působí jako stimulátory koroze. [15]  

Látky brzdící anodický proces 

Mezi látky brzdící anodický proces patří benzoany, fosforečnany a pro neutrální 

prostředí patří i chromany a další anionty včetně křemičitanů a OH- (zvýšení pH). Tyto 

anodické inhibitory mají vliv hlavně na tvaru křivky pro dílčí anodický děj a často může 

dojít i alkalizaci korozního prostředí. U anodických inhibitorů, jež jsou určeny pro prostředí 

vod, inhibiční účinek nastartuje až spolupůsobení s látkami rozpuštěnými v této vodě (Ca2+, 

HCO3
-). Jedná se hydrogenfosforečnany (HPO4

2-) a křemičitany (SiO3
3-). Součástí nově 

vytvořené ochranné vrstvy je poté uhličitan vápenatý. U benzoanů je naopak významná 

spoluúčast kyslíku.[15] 

Látky umožňující snadnější redukci složek prostředí 

Tuto skupinu látek tvoří kationty ušlechtilých kovů, které kromě samotné redukce 

usnadňují redukci složek prostředí snižováním přepětí u katodické reakce a to v místech, kde 

dojde k jejich vyloučení v kovové formě na chráněném povrchu. Takto působí na 

pasivovatelné kovy v kyselém prostředí Pt4+, Hg2+,Ag+, Pd2+, Cu2+ při koncentracích 0,01 až 

0,1 mol.l-1. I zde, vlivem nedostatečné koncentrace, může nastat negativní účinek v tvorbě 

lokální koroze na pasivovatelných kovech. Přítomnost těchto látek u kovů v daných 

podmínkách nepasivovatelných je škodlivá. U nepasivovatelných kovů je zapotřebí 

přídavkem inhibitoru způsobit snížení rychlosti anodického děje nebo brzdit děj katodický. 

Avšak účinek čistě anodických inhibitorů je spíše pojen s kovy pasivovatelnými. Anodické 

inhibitory obecně posouvají potenciál kovu kladným směrem. U katodických inhibitorů 

záleží na tom, zda se jedná o kovy korodující v aktivním stavu (záporným směrem) nebo o 

pasivovatelný kov (kladným směrem). [15] 
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4. SANACE BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH 

KONSTRUKCÍ 

Hlavním cílem ochrany a opravy je především zpomalit degradaci betonu a korozi ocelové 

výztuže, probíhající v železobetonových prvcích, obnovit jejich původní rozměry i 

požadovaný estetický vzhled a prodloužit jejich trvanlivost. Degradace betonu je postupné 

a trvalé narušování základních vlastností betonu, vedoucí až k jeho rozpadu. Koroze výztuže 

vyvolává zmenšení průřezové plochy, soudržnosti výztuže s betonem a někdy i odpadnutí 

krycí vrstvy. 

Pro ochranu a opravu jsou použitelné i preventivní zásahy na dosud korozně nepoškozené 

betonové konstrukci, prováděné s cílem v předstihu prodloužit jejich trvanlivost. 

Za sanaci lze považovat i zásah takového typu, kdy v důsledku degradace betonu a koroze 

výztuže je snížena statická odolnost betonových prvků, a proto je nezbytné betonovou 

konstrukci zesilovat. [4] 

4.1 Obecné požadavky na sanaci betonových konstrukcí 

Sanace betonové konstrukce se člení do čtyř kategorií podle požadavků, které jsou na 

ochranu a opravu kladeny: 

• preventivní (profylaktický) zásah na dosud korozně nepoškozené a staticky zcela 

vyhovující konstrukci, jehož jediným cílem je, v předstihu s co nejmenšími náklady, 

prodloužit životnost objektu, 

• ochrana a oprava, jejímž cílem je obnovit estetický vzhled konstrukce, zejména pokud 

se týče barevného řešení; tento zásah je současně využíván i k prodloužení životnosti 

objektu, 

• sanační zásah na korozně poškozené konstrukci, která však po statické stránce stále 

vyhovuje; cílem tohoto typu sanace je zastavit pokračování korozních procesů, obnovit 

estetický vzhled konstrukce i veškeré její další užitné parametry, 

• sanační zásah, kdy v důsledku korozních procesů je již ohrožena nejen životnost 

konstrukce, ale i její statická bezpečnost; konstrukci je třeba zesílit např. přidáním nové 

výztuže; tento typ sanace připadá v úvahu i tehdy, mají-li být změněny užitné 

parametry objektu, tj. např. zvětšeno užitné zatížení a různé další formy mechanického 

a dynamického zatížení. 
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Prioritním cílem sanace betonové konstrukce je zpomalit korozní procesy probíhající 

na povrchu výztuže nebo vzniku těchto procesů předem zabránit. [4] 

Tohoto cíle lze obecně dosáhnout: 

• přímou antikorozní ochranou výztužných prutů, 

• realkalizací okolí výztužných prutů nebo jejich katodickou ochranou, 

• vytvořením dostatečně účinné bariéry mezi výztužným prutem a povrchem konstrukce, 

která by zabránila průniku vody, kyslíku, chloridů, oxidu uhličitého k výztuži 

(karbonatace betonu), resp. oxidu siřičitého k betonu (sulfatace betonu), a celkově tak 

zachovala alkalicky stabilní prostředí kolem výztuže. 

S ohledem na nezbytnost spolehlivého zastavení korozních procesů na výztuži je třeba 

ve většině případů všechna tato opatření kombinovat. [4] 

K zajištění maximální trvanlivosti provedeného sanačního zásahu je třeba, aby celý 

sanační systém byl: 

• mrazuvzdorný, 

• přiměřeně vodotěsný, 

• objemově co nejstálejší vůči změnám teplot a vlhkosti, 

• pevnostně i pružnostně přizpůsobený podkladnímu betonu, 

• měl vysoký difúzní odpor proti průniku oxidu uhličitého, případně siřičitého, 

• dobře zpracovatelný v co nejširším teplotním rozmezí, 

• dobře zpracovatelný i v obtížných dispozičních podmínkách, a to zejména při práci 

nad hlavou, 

• snadno čistitelný, resp. neměl náchylnost k povrchovému znečišťování, 

• ekologicky nezávadný. [4] 

4.2 Základní strategie ochrany a opravy betonu 

Zde jsou uvedeny základní strategie, týkající se návrhu, provozní životnosti, provozních 

nákladů a rozsahu dalších sanací, které je nutno uvážit při výběru variant. [4] 
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4.3 Minimální požadavky před provedením ochrany a opravy 

Činnosti za účelem ochrany a opravy betonu se skládají z následujících etap: 

• ve vhodných intervalech je nutno preventivně posuzovat stav konstrukce a aktuální 

výsledky o stavu konstrukce kontinuálně hodnotit a archivovat, 

• pokud se zjistí vady a poruchy, je vhodné provést další posouzení, pomocí nichž se 

stanoví jejich rozsah a příčiny. Obvykle je potřebné provedení jak zkoušek přímo na 

místě, tak i zkoušek laboratorních prostřednictvím stavebně technického průzkumu 

(STP), 

• nejdůležitější součástí návrhu sanace je výběr vhodných zásad ochrany a opravy. 

Má se připravit několik variantních řešení, vycházejících z odborného posouzení, 

z nichž se pak provede konečný výběr, 

• pro všechny vybrané zásady se stanoví vhodné metody, včetně kvalitativních 

požadavků pro navrhované metody, kde se definuje uvažované použití výrobků a 

systémů. Je možné konzultovat dodavatele pro ověření, zda jejich výrobky splňují 

požadavky a vyhovují konkrétním podmínkám jejich použití, 

• provádění prací je vhodné svěřit dodavateli s dostatečnou a prokazatelnou zkušeností 

s prováděním sanace, který pokud možno disponuje certifikátem dokladujícím 

proškolení jeho personálu o způsobilosti provádět sanační práce ve smyslu těchto 

technických podmínek, 

• má se vytvořit takový systém jakosti, který zajistí splnění specifikovaných 

kvalitativních požadavků a výběr správných metod pro sanaci, 

• mají se stanovit příslušné podmínky pro přejímku, veškerá dokumentace, týkající 

se sanace, se má uchovávat v příslušném systému řízení projektu. [4] 

Volba správkových materiálů pro ochranu a opravu betonu představuje důležitý a komplexní 

proces, při kterém se musí pochopit, co očekává majitel (uživatel), co vyžadují podmínky 

provozu a prostředí, ale je potřeba zohlednit i způsob provádění. Po stanovení jasných 

požadavků a definování materiálových vlastností lze přistoupit k volbě vhodných hmot. [4] 
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Obr.  16: Postupný diagram pro výběr materiálů[4] 

 
Při výběru musíme dokonale znát všechny vlastnosti materiálů, protože ty jsou základem 

kvalitní sanace. Materiály se musí vyznačovat vzájemnou kompatibilitou, neboť by mělo 

dojít k dokonalému spolupůsobení stávajícího a správkového materiálu. Někdy vyhoví více 

než jeden materiál nebo i soustava materiálů. Konečná volba materiálů se provádí na základě 

vztahu mezi cenou, pracovními charakteristikami a technologickou náročností provedení 

sanace. 

Jeden z největších problémů správkových materiálů jsou jejich objemové změny ve vztahu 

k podkladu. Důsledkem objemových změn je pak generace napětí v systému podklad-
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správková hmota, které mohou být například příčinou vzniku trhlin, snížení soudržnosti 

správkové hmoty příp. její úplné separace od podkladu apod.  

4.4 Materiálové vlastnosti sanačních hmot 

Materiálové vlastnosti, důležité pro výběr vhodných materiálů pro kvalitní sanaci, 

můžeme rozdělit do tří skupin (tab. 10.1–10.3): 

• požadavky na únosnost, 

• požadované vlastnosti s ohledem na podmínky provozu a prostředí, 

• technologická náročnost a vzhledové vlastnosti. 

Další důležitou vlastností materiálů je jejich soudržnost s podkladem. Pro dosažení 

uspokojivých hodnot je obvykle zapotřebí použít hmoty, které jsou modifikovány vhodnými 

přísadami. Zlepšení soudržnosti také pozitivně ovlivňuje aplikace adhezního můstku. Při 

použití materiálů je nezbytné sledovat způsob jejich skladování v souladu s pokyny výrobce 

(obvykle uvedenými na obalu a v technickém listu), a zajistit jejich zpracování před 

uplynutím záruční lhůty. U většiny hmot je doporučený způsob skladování v suchých 

prostorách při teplotě 5 - 20 ºC, nejlépe v originálních neporušených obalech. Při přípravě 

materiálů je třeba dodržovat veškeré pokyny výrobců uvedené na obalu, např. se jedná o 

množství přídavku vody do správkových malt, resp. poměr mísení jednotlivých složek. [4] 

Tab. 6: Požadavky na únosnost [4] 

Cíl 
(funkční 

požadavky) 

Rozhodující 
vlastnosti 
materiálu 

Důsledky nesprávné volby materiálu 

Soudržnost 
s podkladem 

Dostatečná adheze 
k podkladu a 

koheze vlastního 
materiálu 

 

Nízká soudržnost 
s podkladem, separace 

správkových hmot 
od podkladu 

Nízké objemové 
změny 

Vznik trhlinek ve 
správkových hmotách, 

jejich separace od 
podkladu 

Únosnost 
požadovaná 

statikem 

Srovnatelný modul 
pružnosti jako má 
původní materiál 

 

V případě výrazně 
odlišných modulů 

pružnosti zatížení není 
přenášeno podle 

očekávání, přetížen je buď 
původní, nebo správkový 

materiál. 



Disertační práce                                                                      Ing. Luboš Taranza 
 

46 
 

Cíl 
(funkční 

požadavky) 

Rozhodující 
vlastnosti 
materiálu 

Důsledky nesprávné volby materiálu 

Minimální 
dotvarování pod 

zatížením 

 

Zatížení vyvolává 
neadekvátní dotvarování 
správkových materiálů, 
což vede k přetěžování 
původního materiálu. 

Minimální 
smršťování 

v průběhu zrání 
hmoty 

 

Vznik trhlinek, vznik 
napětí ve styku správková 

hmota – podklad, 
v důsledku smrštění je 

omezena schopnost 
správkových materiálů 

přenášet zatížení. 

 

Tab. 7: Požadované vlastnosti s ohledem na podmínky provozu a prostředí, externí zatížení 
a trvanlivost [4] 

Cíl 
(funkční 
požadavky) 

Rozhodující 
vlastnosti 
materiálu 

Charakteristika 
prostředí 
(poznámka) 

Důsledky nesprávné volby materiálu 

Cyklické 
změny 
teploty  

Stejný resp. 
maximálně 
podobný 
součinitel 
teplotní 
roztažnosti  

Zejména 
s polymerní matricí 
mohou mít odlišný 
součinitel tepelné 
roztažnosti než 
betonový podklad  

Objemové změny 
vyvolávané změnami 
teploty mohou být 
příčinou vzniku trhlin, 
případně mohou být 
generována napětí ve 
styku správkové hmoty 
s podkladem 

Synergické 
působení 
vlhkosti a 
mrazu 

Vysoká 
vodotěsnost 
systému, 
vhodná 
distribuce 
vzduchových 
pórů.  

U některých 
konstrukcí může být 
účinek působení 
vlhkosti a mrazu 
akcelerován 
přítomností 
rozmrazovacích 
látek 

 

Důsledkem je 
narušování struktury 
materiálu, pokles 
mechanických 
vlastností, 
v extrémních 
případech jeho rozpad.  

Působení 
agresivních 
látek 
z atmosféry  

Nízká 
propustnost 
materiálu 
(faktor µ), 
vysoká hutnost. 
Vysoká 
odolnost hmoty 
vůči působení 
agresivních 
plynů 

Pro cementové resp. 
polymercementové 
kompozity: 
Působení plynného 
CO2, SO2 za 
přítomnosti vlhkosti  

 

Degradace matrice 
materiálu, pokles 
pevnostních 
charakteristik, rozvoj 
koroze výztuže  
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Cíl 
(funkční 
požadavky) 

Rozhodující 
vlastnosti 
materiálu 

Charakteristika 
prostředí 
(poznámka) 

Důsledky nesprávné volby materiálu 

Působení 
chemikálií 
z vnějšího 
prostředí  

Nízká 
propustnost 
materiálu 
(faktor µ), 
vysoká hutnost. 
Vysoká 
odolnost hmoty 
vůči působení 
chemikálií 

Druh působících 
chemikálií je 
determinován 
prostředím 
(agresivní jsou 
zejména sírany, 
chloridy atd.) 

 

Degradace matrice 
materiálu, pokles 
pevnostních 
charakteristik, rozvoj 
koroze výztuže 

Působení UV 
záření  

Vysoká 
odolnost vůči 
působení 
ultrafialového 
záření  

Vůči působení UV 
záření mohou být 
citlivé především 
některé polymerní 
materiály 

 

Změny mechanických 
vlastností materiálu. 
Typické jsou zejména 
změny modulu 
pružnosti. Materiály 
„křehnou“ 

Tekoucí příp. 
migrující 
kapaliny  

Vysoká hutnost 
materiálu, 
odolnost 
materiálu vůči 
abrazi 

-- 

 

Eroze („vymývání“) 
povrchu konstrukce. 
Působení proudících 
kapalin namáhá 
exponovaný povrch 
otěrem 

Pojezd 
vozidel  

Vysoká pevnost 
v tahu za ohybu 
a v tlaku, 
vysoká 
soudržnost 
systému resp. 
přídržnosti 
povrchové 
úpravy 
k podkladu. 
Odolnost proti 
otěru resp. 
obrusu. 

Kritickým místem je 
zejména okolí 
dilatačních spár, kde 
může docházet 
k destrukci hran 
atd.,  

 

Ztráta soudržnosti 
povrchových úprav. 
Drolení betonu 
v blízkosti hran apod.  

Rázy  

Vysoké 
pevnostní 
charakteristiky, 
relativně nižší 
modul 
pružnosti 
(materiál se 
stává 
„pružnější“), 
vysoká 
soudržnost 
systému resp. 
povrchové 
úpravy 

 

 

Destrukce materiálu, 
Ztráta soudržnosti 
povrchových úprav. 
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Tab. 8: Proveditelnost a vzhledové vlastnosti [4] 

Cíl 
(funkční 

požadavky) 

Rozhodující 
vlastnosti 
materiálu 

 
Důsledky nesprávné 

volby materiálu 

Proveditelnost  

Nárůst 
počátečních 

pevností  
 

Nedostatečný nárůst 
počátečních pevností 
prodlužuje jednotlivé 
technologické kroky 

sanace.  

Vhodná 
konzistence resp. 
zpracovatelnost 

materiálu  

 

 

Nevhodná konzistence 
snižuje výsledné vlastnosti 
materiálu, příp. může zcela 

znehodnotit kvalitu 
prováděného díla.  

Vysoká vnitřní 
koheze, vysoká 

přilnavost k 
podkladu 

 

Nedostatečná přilnavost 
k podkladu a vnitřní 

koheze neúměrně zvyšuje 
množství odpadu při 

aplikaci materiálu, příp. 
znemožňuje jeho nanesení 
např. na podhledy apod.  

Vzhled 

Nízké objemové 
změny při zrání 
materiálu, malá 
ztráta vody při 

ukládání 
materiálu (nízké 

odlučování 
vody).  

 

 
 

Výrazné objemové změny 
vyvolávají vznik trhlin. 

Přílišné odlučování 
záměsové vody může mít 

za následek vznik 
nesoudržných a málo 

kvalitních povlaků (např. 
vytlačené cementové 
mléko) na povrchu 

sanované plochy apod.  

 

Kromě uvedených rozhodujících vlastností je potřeba znát, jak podmínky provozu 

a prostředí budou působit na opravenou část (nový materiál, adhezní můstek a původní 

podklad). Provozní podmínky či vliv prostředí vyvolávají odezvu (účinek). K odezvě může 

docházet na různých úrovních (místech) opravené části konstrukce: na povrchu, 

ve správkovém materiálu, v ocelové výztuži, na styku i v původním podkladu apod. 

Postup přípravy sanačních hmot, eventuální vážení jednotlivých komponent, způsob a délka 

míchání, tzv. otevřené časy pro zpracování správkové hmoty v závislosti na teplotě musí být 

zejména přesně specifikováno v technologickém předpisu. Dále zde musí být přesně 

vymezeno, za jakých klimatických podmínek nelze se správkovou hmotou pracovat, 

tj. zejména jaká je nejnižší přípustná teplota vzduchu i podkladního betonu. 
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Vzhledem k tomu, že spektrum chemického složení hmot na ochranu a opravy betonových 

konstrukcí je velmi široké, je nezbytné, aby na staveništi byly k dispozici technické 

podmínky pro všechny typy používaných sanačních hmot s uvedením jejich správného a 

bezpečného užívání. S těmito základními bezpečnostními postupy musí být současně dobře 

seznámeni zodpovědní pracovníci zhotovitele. [4] 

4.5 Materiály pro sanaci 

Můžeme je rozdělit na šest hlavních skupin 

• materiály pro antikorozní ochranu výztuže (konzervace výztuže), 

• adhezní můstek (spojovací můstek, penetrace původního betonu), 

• správkové hmoty, 

• materiály povrchových ochranných systémů, 

• speciální materiály pro zajištění vodotěsnosti, 

• injektážní a výplňové hmoty. [4] 

4.5.1 Antikorozní ochrana výztuže 

Cílem antikorozní ochrany výztuže je zabránit přístupu vody a kyslíku k povrchu kovu a tak 

eliminovat vznik elektrochemické koroze. Antikorozní ochrana výztuže obvykle vytváří na 

jejím povrchu povlaky, které obsahují aktivní pigmenty (aktivní povlaky), nebo izolují 

výztuž od obklopující cementové matrice (bariérové povlaky). Její aplikace je nezbytná 

zejména v těch případech, kdy nově nanášené správkové vrstvy nemohou být aplikovány 

v takové tloušťce, která je nezbytná k vytvoření účinné krycí vrstvy (podle ČSN EN 1992-

1-1). Pro zajištění lepší soudržnosti dalších vrstev, např. správkových malt, lze na čerstvý 

povrch antikorozní ochrany rozprášit křemičitý písek, který zvýší drsnost povrchu a tím 

zajistí lepší přilnavost dalších sanačních vrstev. Dalším požadavkem antikorozní ochrany je 

vhodná viskozita, umožňující zatečení antikorozní ochrany i do mezer mezi výztuží a 

okolním betonem. [4] 

Principy provádění: 

Antikorozní ochrana výztuže se nanáší na povrch výztužných vložek, zbavený všech 

korozních zplodin, a to pokud možno vzápětí po provedeném čištění. Antikorozní ochrana 
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výztuže musí být nanášena na veškerý odhalený povrch výztužných prutů a musí být 

naprosto celistvá. [4] 

Problémy a závady: 

Problémům a závadám antikorozní ochrany můžeme předejít dobrou předúpravou 

výztužných prutů, očištěním od korozních nečistot. Pokud by nebylo provedeno dokonalé 

očištění, mohlo by docházet k odlupování antikorozní ochrany. Musíme také dbát na to, aby 

antikorozní nátěr byl nanášen v malé vrstvě, byl celistvý a dostal se i k zadní části výztuže. 

Jakékoliv poškození v nátěru může způsobit lokální korozi výztuže. 

Specifickou oblastí antikorozní ochrany výztuže je aplikace tzv. inhibitorů koroze. 

Tyto látky jsou nanášeny (zpravidla ve formě vodných roztoků) na povrch předmětné 

konstrukce. V důsledku osmotických tlaků migrují kapilárně pórovou strukturou do vnitřní 

hmoty betonu a pronikají tedy do blízkosti výztuže. Jsou schopny výrazným způsobem 

zpomalovat korozní procesy a chrání tak výztuž vůči rozvoji koroze. [4] 

4.5.2 Adhezní můstek 

Dostatečného spojení lze dosáhnout nanesením správkového materiálu přímo na řádně 

předupravený podklad. Pro používání spojovacích prostředků (tzv. adhezních můstků) 

existují speciální hmoty, vyznačující se poměrně vysokou tekutostí. Účelem použití 

adhezního můstku je snadnější pronikání do otevřené pórové struktury betonu a jeho 

následné chemické provázání se správkovým materiálem. Pro výbornou adhezi musí tyto 

materiály splňovat jednoznačnou kompatibilitu se správkovým materiálem i s podkladem. 

[4] 

 

Obr.  17: Adhezní můstek [4] 
 

Nejčastěji se používají tři hlavní typy adhezních můstků: 

• cementové malty – v současnosti se používají již v ojedinělých případech 
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• polymercementové suspenze, 

• polymerové hmoty (epoxidy případně i akryláty). [4] 

4.5.3 Správkové hmoty 

Úkolem správkových hmot je obnovit betonové konstrukční prvky do původního tvaru, resp. 

obnovit nebo zvětšit tloušťku krycí vrstvy nad výztuží, případně staticky zesílit konstrukci. 

Správková hmota slouží především k obnovení trvanlivosti betonových prvků a k jejich 

vzhledovému uvedení do původního stavu. V případě, že správková hmota má vytvořit 

vrstvu zesilující betonový prvek, je třeba na to v projektu sanace zvláštním způsobem 

upozornit a současně navrhnout taková opatření, která by účinně zajistila statické 

spolupůsobení původního betonu a správkových hmot. Ve zvlášť významných případech se 

doporučuje ověřit toto statické spolupůsobení zvláštními zkouškami. [4] 

 

 

Správkové hmoty se člení podle složení do tří skupin: 

• cementové malty a betony (CC) - materiály na bázi portlandského cementu nebo 

cementopískové malty 

• polymercementové malty a betony (PCC) – cementové malty a betony 

modifikované polymerními přísadami (např. akryláty, polyvinylacetáty a jejich 

kopolymery), 

• polymermalty a polymerbetony (PC) - malty a betony, jejichž pojivem jsou 

výhradně polymerní pryskyřice (např. epoxidy, PUR, PES, SI), 

Správkové hmoty musí splňovat tyto požadavky: 

• vysokou soudržnost s podkladem, 

Obr.  18: Reprofilace průřezu pomocí správkové hmoty nanesené 
hladítkem [4] 
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• dobrou vodotěsnost, resp. malou nasákavost, 

• mrazuvzdornost minimálně na úrovni T100, případně větší podle konkrétních 

podmínek expozice, 

• minimální objemové změny v důsledku změn vlhkosti a teploty, 

• omezený vznik smršťovacích trhlin, 

• modul pružnosti, který by měl být: 

o nižší než je modul pružnosti podkladního betonu, pokud správková hmota 

nemá statickou funkci, 

o stejný jako je modul pružnosti podkladního betonu, pokud správková hmota 

má statickou funkci, 

• pevnost v tlaku, resp. v tahu za ohybu na shodné nebo mírně vyšší úrovni než 

podkladní beton, pokud správková hmota má statickou funkci, 

• odolnost vůči agresivním médiím podle konkrétních podmínek expozice. [4] 

Kvantitativní požadavky na tyto parametry jsou uvedeny v Tab. 9.  

Tab. 9: Požadované základní parametry správkových hmot podle ČSN EN 1504-3 [4] 

Parametr 
Správkové hmoty bez statické funkce Správkové hmoty se statickou funkcí 

Třída R1 Třída R2 Třída R3 Třída R4 

Pevnost v tlaku (ČSN EN 

12109) 
≥ 10 MPa ≥ 15 MPa ≥ 25 MPa ≥ 45 MPa 

Obsah chloridových iontů 
(ČSN EN 1015-17 nebo 
ČSN EN 14629) 

≤ 0,05% ≤ 0,05% ≤ 0,05% ≤ 0,05% 

Soudržnost1 (ČSN EN 1542) ≥ 0,8 MPa ≥ 0,8 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 2,0 MPa 

Vázané smršťování / 

rozpínání1,2 – soudržnost po 

zkoušce (ČSN EN 12617-4) 

Bez požadavků ≥ 0,8 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 2,0 MPa 

Modul pružnosti (ČSN EN 
13412 nebo ČSN EN ISO 
6784) 

Bez požadavků Bez požadavků 
≥ 15 GPa ≥ 20 GPa 

Odolnost proti karbonataci 
(ČSN EN 13295) Bez požadavků Bez požadavků 

dk ≤ kontrolní 

beton (MC(0,45)) 

dk ≤ kontrolní 

beton (MC(0,45)) 
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Parametr 
Správkové hmoty bez statické funkce Správkové hmoty se statickou funkcí 

Třída R1 Třída R2 Třída R3 Třída R4 

Tepelná slučitelnost1,2     

zmrazování a tání – 

soudržnost po 50 cyklech 

Vizuální 

prohlídka 
≥ 0,8 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 2,0 MPa 

náporové skrápění – 

soudržnost po 30 cyklech 

Vizuální 

prohlídka 
≥ 0,8 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 2,0 MPa 

cyklování za sucha – 

soudržnost po 30 cyklech 

(ČSN 13687-1 až 5) 

Vizuální 

prohlídka 
≥ 0,8 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 2,0 MPa 

1 Uvedená hodnota je hodnotou průměrnou, a jednotlivé hodnoty nesmí být menší než 75% uvedeného 

požadavku. 

2 Maximální přípustná průměrná šířka trhliny je ≤ 0,05 mm, bez delaminace. 
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III. CÍL PRÁCE 

Cílem této práce, která je úzce spjata s řešením projektu FRTI3/360, je vývoj nového 

systému sanačních hmot pro sanace železobetonových konstrukcí z převážně tuzemských 

zdrojů se zvýšenou účinností ochrany ocelové výztuže, který by byl v současné době na 

českém, ale i světovém trhu svou funkcí jedinečný.  Bude se jednat komplexní systém 

jednokomponentních a dvoukomponentních správkových hmot s obsahem inhibitorů koroze 

ocelové výztuže, který bude sloužit převážně jako sekundární systém pro ochranu a opravy 

korozí narušených železobetonových konstrukcí, a současně také jako preventivní opatření 

pro konstrukce, u kterých je riziko vzniku koroze ocelové výztuže pravděpodobné.  

Hlavní funkcí nově navrženého systému sanačních hmot bude postupné uvolňování 

migrujících inhibitorů koroze obsažených ve vnitřní struktuře nových materiálů do 

podkladního betonu po jejich aplikaci a zpomalit tak, nebo dokonce zastavit probíhající 

korozi ocelové výztuže. Tento efekt bude mít výrazný vliv na prodloužení životního cyklu 

nejen provedeného sanačního zákroku, ale také na prodloužení životního cyklu celé 

konstrukce, do které budou aktivní látky migrovat.  

Navržené receptury jednotlivých směsí budou modifikovány komerčními inhibitory 

s obsahem aminoskupin, ale také zcela novým typem inhibitoru, který bude v rámci 

dizertační práce vyvinut. Chemické složení komerčních inhibitorů je střeženým firemním 

tajemstvím. Jedinou možností bude na základě vývoje, testování a porovnávání vhodných 

anorganických systémů navrhnout vlastní složení inhibitoru koroze, umožňující dosažení 

shodných užitných vlastností. Mezi vyvíjené hmoty s přidanou hodnotou bude patřit adhezní 

můstek pro zvýšení přilnavosti následných vrstev, malta pro ruční zpracování, malta pro 

strojní aplikaci suchým nástřikem a malta pro strojní aplikaci mokrým nástřikem. Dalším 

vyvíjeným materiálem bude polymerní stěrka s obsahem inhibitorů koroze pro estetické a 

funkční sjednocení povrchu betonových konstrukcí, kde se koroze výztuže zatím neprojevila 

odlupováním povrchových vrstev a míra koroze je v počátečním stádiu. Tento materiál je 

zamýšlen jako preventivní opatření, který má oddálit nebo předejít nutnosti sanačního 

zákroku spojeného s odstraněním zdegradovaných povrchových vrstev. 

Práce, která je rozdělena celkem do osmi etap, si klade za cíl pomocí vhodně zvolené 

skupiny zkoušek nejdříve definovat složení receptur jednotlivých sanačních materiálů, ověřit 

vzájemnou kompatibilitu jednotlivých složek i celého systému k betonovým konstrukcím a 

později dokonale prověřit účinnost systému na stav ocelové výztuže. Dílčím úkolem bude 

efektivní využití odpadních surovin. Do nosných hmot budou vedle inhibitorů koroze 
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zakomponovány odpadní suroviny, které nahradí část plnivové složky a bude ověřena jejich 

kompatibilita s polymerním systémem. Tento krok bude nesporným ekologickým a 

ekonomickým přínosem. Vědeckým přínosem disertační práce bude především vývoj 

snadno proveditelné metody pro jednoznačnou identifikaci korozně inhibičních látek 

v betonové matrici. Investor stavby tak bude mít jedinečnou možnost ověřit si využití této 

technologie, které s sebou nese i určitou finanční zátěž. 
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IV. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5. METODIKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokomponentní materiály Dvoukomponentní materiály 

TVORBA ZKUŠEBNÍCH 

TĚLES  

ZKOUŠKY 

KRÁTKODOBÉ 

Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3) 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 
ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015-11) 

Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN 
EN 1015-12) 

 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (ČSN EN 
12390-7) 

Kladné hodnocení kompatibility jednotlivých 
složek a ověření kompatibility s betonem 

ZKOUŠKY 

DLOUHODOBÉ 

Urychlení procesu 

degradace výztuže 

Ohmova metoda měření elektrického 

Metoda měření poločlánkových potenciálů 

Hodnocení účinnosti materiálů s 

obsahem inhibitorů koroze  

Závěrečné vyhodnocení etapy 

a přesný návrh receptur 

Adhezní 

můstek 

Malta pro strojní 

aplikaci suchým 

Malta pro strojní 

aplikaci suchým 

Malta pro 

ruční aplikaci 

Stěrková 

hmota 

Návrh materiálového složení jednotlivých hmot 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty dle 
ČSN EN 1015-6 

Ověření reologických vlastností referenčních hmot 

Inhibitory koroze Sika FerroGard 901 

Cortec MCI 2006 

Betosan INHIB 16 

Chloridy 

Sírany 

METODA STANOVENÍ 

PŘÍTOMNOSTI INH. K. 

Hodnocení penetračních 
schopností inhibitorů koroze 

Návrh a vývoj 

automatizované 

Stanovení přítomnosti 
inhibitoru koroze v betonu 

Studium mikrostruktury 

Stanovení modulu pružnosti 

Detekční činidlo 
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5.1 Etapa I - Volba inhibitorů koroze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika FerroGard 901 Cortec MCI 2006 

CHARAKTERISTIKA 
VÝROBKU 

TYPICKÉ VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

VÝHODY 

ZPŮSOB APLIKACE 

CENA 

Závěrečné hodnocení 
Návrh a vývoj 

nového 

inhibitoru koroze 

Výběr vhodných inhibitorů jako srovnávací 
parametr při vývoji nového inhibitoru 

Disertační práce byla rozdělena do osmi etap, které na sebe logicky i časově navazují. 
 
V této etapě byly zkoumány vlastnosti zvolených inhibitorů a jejich interakce 
s polymercementovou složkou. Výsledkem etapy bylo vyhodnocení veškerých dat 
získaných z kontrolních měření a návrh nového typu inhibitoru s obdobnými vlastnostmi 
jako komerční produkty. 
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5.2 Etapa II – Volba druhotných surovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH SUROVIN 

Chem. složení Kvalita Možnosti použití Cena 

Výroba zkušebních těles 

5% 

10 % 

20 % 

30% 

Mísení jednotlivých složek 

Procentuální náhrada pojivové složky 

Prováděné zkoušky 

Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3) 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 
ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015-11) 

Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN 
EN 1015-12) 

Hodnocení dosažených výsledků 

Negativní 

hodnocení  

Pozitivní 

hodnocení  

Výběr vhodné druhotné suroviny a její procentuální zastoupení v nově navržených 
materiálech 

Tato etapa byla zaměřena na ověření možnosti využití některých druhotných surovin jako 
možné náhrady pojivové složky v určitém procentuálním zastoupení. Testován byl popílek 
Chvaletice a struska Štramberk. 



Disertační práce                                                                      Ing. Luboš Taranza 
 

59 
 

5.3 Etapa III – Stěrková hmota 

 

 

 

 

 

 

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálové složení dvoukomponentní stěrkové hmoty 

Cement Písek Přísady Příměsi Styren-akrylátová 

disperze 

Mísení jednotlivých složek 

Výrovy zkušebních těles 

Ověření reologických vlastností 

Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3) 
 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 
ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015-11) 
 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN 
EN 1015-12) 

 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (ČSN EN 
12390-7) 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty dle 
ČSN EN 1015-6 

Pozitivní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Negativní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Odpadní suroviny 

Inhibitory koroze 

Sika FerroGard 901 

Cortec MCI 2006 

Betosan INHIB 16 

Závěrečné hodnocení dosažených výsledků etapy 

Tvorba zkušebních těles pro dlouhodobé 
sledování účinnosti inhibitorů koroze 

Tato etapa byla zaměřena na vývoj stěrkové hmoty s inhibitory koroze pro estetické sjednocení 
povrchu se zvýšenou ochranou proti korozi výztuže. 
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5.4 Etapa VI – Adhezní můstek 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálové složení dvoukomponentní adhezního můstku 

Cement Písek Přísady Příměsi Styren-akrylátová 

disperze 

Mísení jednotlivých složek 

Výrovy zkušebních těles 

Ověření reologických vlastností 

Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3) 
 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 
ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015-11) 

Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN 
EN 1015-12) 

 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (ČSN EN 
12390-7) 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty dle 
ČSN EN 1015-6 

Pozitivní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Negativní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Odpadní suroviny 

Inhibitory koroze 

Sika FerroGard 901 

Cortec MCI 2006 

Betosan INHIB 16 

Závěrečné hodnocení dosažených výsledků etapy 

Tvorba zkušebních těles pro dlouhodobé 
sledování účinnosti inhibitorů koroze 

V této etapě byl navržen nový typ adhezního můstku s inhibitory koroze pro zlepšení 
přilnavosti následných vrstev a pro zvýšení ochrany výztuže proti korozi. 
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5.5 Etapa V – Malta pro ruční aplikaci 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Materiálové složení jednokomponentní malty pro ruční aplikaci 

Příměsi Přísady Písek Cement Voda 

  

Tvorba zkušebních těles pro dlouhodobé 
sledování účinnosti inhibitorů koroze 

Závěrečné hodnocení dosažených výsledků etapy 

Betosan INHIB 16 

Cortec MCI 2006 

Sika FerroGard 901 

Inhibitory koroze 

Pozitivní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Pozitivní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (ČSN EN 
12390-7) 

Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN 
EN 1015-12) 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 
ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015-11) 

Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3) 
 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty dle 
ČSN EN 1015-6 

Odpadní suroviny 

Ověření reologických vlastností 

Výrovy zkušebních těles 

Mísení jednotlivých složek 

V této etapě bylo navrženo materiálové složení malty pro ruční aplikaci s obsahem inhibitorů 
koroze. Malta je určena pro lokální poškození a doporučuje se její aplikace na zavadlý adhezní 
můstek. 
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5.6 Etapa VI – Malta pro strojní aplikaci suchým způsobem 

 

 

 

 

 

6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálové složení jednokomponentní malty pro strojní aplikaci suchým nástřikem 

Cement Písek Přísady Příměsi Voda 

  

Tvorba zkušebních těles pro dlouhodobé 
sledování účinnosti inhibitorů koroze 

Závěrečné hodnocení dosažených výsledků etapy 

Betosan INHIB 16 

Cortec MCI 2006 

Sika FerroGard 901 

Inhibitory koroze 

Negativní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Pozitivní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (ČSN EN 
12390-7) 

Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN 
EN 1015-12) 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 
ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015-11) 

Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3) 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty dle 
ČSN EN 1015-6 

Odpadní suroviny 

Ověření reologických vlastností 

Výrovy zkušebních těles 

Mísení jednotlivých složek 

Tato etapa byla zaměřena na formulaci materiálového složení malty pro strojní aplikaci 
suchým nástřikem určené pro rozsáhlejší sanace. Inhibitory koroze prodlužují životnost 
sanačního zákroku a i celé konstrukce. 
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5.7 Etapa VII – Malta pro strojní aplikaci mokrým způsobem 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálové složení jednokomponentní malty pro strojní aplikaci mokrým nástřikem 

Cement Písek Přísady Příměsi Voda 

  

Tvorba zkušebních těles pro dlouhodobé 
sledování účinnosti inhibitorů koroze 

Závěrečné hodnocení dosažených výsledků etapy 

Betosan INHIB 16 

Cortec MCI 2006 

Sika FerroGard 901 

Inhibitory koroze 

Pozitivní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Pozitivní 
hodnocení 
dosažených 

výsledků 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (ČSN EN 
12390-7) 

Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN 
EN 1015-12) 

 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 
ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015-11) 

Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3) 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty dle 
ČSN EN 1015-6 

Odpadní suroviny 

Ověření reologických vlastností 

Výrovy zkušebních těles 

Mísení jednotlivých složek 

Tato etapa byla zaměřena na formulaci materiálového složení malty pro strojní aplikaci 
mokrým nástřikem určené pro rozsáhlejší sanace. Inhibitory koroze prodlužují životnost 
sanačního zákroku a i celé konstrukce. 
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5.8 Etapa VIII – Vývoj metody pro stanovení přítomnosti inhibitorů koroze 

v betonové matrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato etapa byla zaměřena identifikaci korozně inhibičních látek v betonových vzorcích. 

Sika Ferrogard 901 Cortec  2006 NS Betosan INH 16 

Stanovení aktivní korozně inhibiční látky 

AMINY 

Primární Sekundární Terciární 

Sika Ferrogard 901 Cortec  2006 NS Betosan INH 16 

Příprava 
betonových vzorků 

Příprava 
ninhydrinového 

činidla 

Vaření při 100 °C po dobu 15 minut 

Ochlazení Přídavek 50% 
etanolu 

Barevná reakce v 
odstínech modré – 

fialové barvy 
Bez reakce 

Bez aminů Přítomnost aminů 

Možné reakce s aminy 
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6. PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK 

Prováděné zkoušky bylo potřeba rozdělit do dvou časových okruhů, které na sebe 

časově i logicky navazují. 

6.1 Primární zkušební okruh 

V případě časově méně náročného primárního zkušebního okruhu se jednalo především a 

sledování základních vlastností všech nově vyvinutých správkových hmot, jako byly 

reologické vlastnosti, pevnostní charakteristiky malt, vzájemné interakce jednotlivých 

komponentů a kompatibilita s betonovým podkladem, jejichž hodnocení nám umožnilo 

srovnání s vlastnostmi komerčních materiálů. Hned v úvodu experimentálního testování 

jsme posuzovali, zda přítomnost nového typu inhibitoru koroze, jehož dávkování se odvíjí 

od množství cementu a stanoveného množství odpadní suroviny v recepturách správkových 

hmot, negativním způsobem neovlivní základní materiálové požadavky kladené na 

správkové materiály. 

6.1.1 Rozlití na střásacím stolku (ČSN EN 13395-1) 

Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky spočívá v umístění 

zkoumané směsi do normového kužele, který je 25 rázy setřesen a ve dvou na sebe kolmých 

směrech se měří hodnota průměru rozlité hmoty, což vypovídá o zpracovatelnosti hmota a 

doporučením způsobu aplikace. 

 

Obr.  19: Hodnocení zkoušky tekutosti malt 
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6.1.2 Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku (ČSN EN 1015 -

11, ČSN EN 12190) 

Podstata spočívá ve zkoušení zkušebních těles rozměrů 40 x 40 x 160 mm nejprve 

tříbodovým zatěžováním na pevnost v tahu za ohybu a následném zkoušení zlomků 

zkušebních těles na pevnost v tlaku po stanovené době předepsaného uložení zkušebních 

těles.  

6.1.3 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN EN 1542) 

Podstata zkoušky spočívá v nalepení kulatého zkušebního terče o průměru podstavy 50 

mm na povrch zkoušeného materiálu. Pomocí speciálního přístroje, který zaznamenává 

odtrhovou sílu, dojde k odtržení zkušebního terče. Naměřená hodnota se porovnává 

s minimálními požadavky, které jsou na daný druh hmoty kladeny 

 

Obr.  20: Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 

 

6.1.4 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (ČSN EN 12190) 

Objemová hmotnost betonu se zjišťuje ve stavu vysušeném, nasyceném vodou nebo 

přirozeně vlhkém. Objemová hmotnost se určí jako poměr daného množství ztvrdlého 

betonu k jeho objemu, vyjádřeny v kg/m3. Objem vzorku se v případě nepravidelného tvaru 

určí hydrostatickým vážením. 
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6.1.5 Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty dle (ČSN EN 1015-6) 

Objemová hmotnost čerstvé malty se stanoví jako poměr její hmotnosti a objemu, který 

zaujímá, je-li vnesena předepsaným způsobem do měřicí nádoby daného objemu. Objemová 

hmotnost je uvedena v kg/m3 s přesností na desítky. 

6.2 Sekundární zkušební okruh 

Hlavní náplní sekundárního zkušebního okruhu bylo především dlouhodobé zkoumání 

účinku nově vyvinutých materiálů s obsahem všech testovaných typů inhibitorů koroze na 

ocelovou výztuž. V úvodu bylo nezbytně nutné navrhnout nejen podobu zkušebních těles, ale 

také zařízení, ve kterém byla tato tělesa vystavena zrychlenému procesu degradace betonu a 

koroze výztuže. Toto zařízení bylo dle vlastního návrhu vyvinuto a následně zkonstruováno 

z důvodu absence relevantní metody, která by stanovila podmínky pro urychlení degradace 

stavebních hmot, která v běžné praxi trvá i desítky let.  Byly zvoleny dva druhy kapalného 

agresivního prostředí a to chloridové (3% roztok NaCl) a síranové (5,12g% Na2SO4). Doba 

trvání sekundárního zkušebního okruhu byla stanovena na 20 měsíců a účinnost nově 

vyvinutých správkových materiálů s obsahem inhibitorů byla hodnocena ve dvouměsíčních 

intervalech pomocí Ohmovi metody měření elektrického odporu a metody měření 

poločlánkových potenciálů. Další fázi sekundárního zkušebního okruhu byl vývoj metody pro 

identifikaci inhibitorů koroze v betonové matrici a také metoda pro ověření migrace těchto 

látek betonem.  

6.2.1 Zařízení pro automatizované cyklování zkušebních vzorků v agresivním 

prostředí 

Zařízení pro cyklování vzorků v agresivním chloridovém a síranovém prostředí bylo 

navrženo a zkonstruováno dle vlastního návrhu jako plně automatizované zařízení s cílem 

urychlit aktivaci korozivních procesů na ocelové výztuži zabudované ve speciálně 

vytvořených zkušebních tělesech. Vývoj tohoto zařízení lze považovat za dílčí vědecký 

přínos disertační práce. Nástup koroze ocelové výztuže ve stavební praxi je otázkou několika 

let, a právě z toho důvodu bylo nezbytně nutné tento proces zkrátit a vystavit tak zkušební 

tělesa extrémním podmínkám. Průběh korozivních procesů v čase byl pravidelně sledován 

ve stanoveném časovém intervalu (cca 2 měsíce), aby byl dokonale monitorován vliv 

inhibitorů na snížení nebo zastavení míry koroze na ocelové výztuži vlivem působení 

agresivního prostředí. Jednotlivé hodnoty byly zaznamenány a vzájemně porovnány 
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s hodnotami referenčních vzorků a s hodnotami zkušebních těles, které aktivními látkami 

ošetřeny nebyly. 

Základ zařízení tvoří dvě, nad sebou umístěné nádrže, které jsou vyrobeny ze speciálně 

upraveného plastu odolného vůči působení agresivních chemikálií. Tento materiál má 

zvýšenou teplotní odolnost přes 100 °C. Horní nádrž je rozdělena na tři patra pomocí 

nerezových perforovaných roštů pro snadné uložení zkušebních těles tvaru hranolu o 

rozměrech 40 x 40 x 160 mm se zabudovanou výztuží o délce 200 mm. Ve spodní části této 

nádrže je osazen výpustný ventil s časovým spínačem pro vypuštění agresivní kapaliny, 

kterou byl v našem případě 3% roztok chloridu sodného (NaCl) a 5,12% roztok síranu 

sodného (Na2SO4). Pokyny pro jednotlivá přídavná zařízení jsou udělovány z centrály 

pomocí digitálních spínacích hodin ELKO SHT – 1. Centrála se nachází na boční stěně horní 

nádrže. Po uplynutí zadaného časového intervalu (v našem případě se jednalo o 12 hodin 

máčení zkušebních těles v jednotlivých roztocích a 12 hodin sušení) dojde k automatickému 

otevření ventilu kapalina je samospádem vypuštěna do spodní nádrže. Po jejím vyprázdnění 

je ventil uzavřen a započne proces sušení za pomocí sušícího zařízení s ventilátorem, které 

je umístěno nad horní nádrží. Po uplynutí zvoleného časového intervalu je kapalina za 

pomocí speciálního, agresivním kapalinám odolného čerpadla, přečerpána zpět do horní 

nádrže za současného vypnutí sušícího zařízení. Zařízení je navrženo a konstruováno tak, 

aby bylo možné libovolně nastavit dobu trvání jednotlivých procesů. Bylo nutné instalovat 

řadu bezpečnostních prvků, jako přepady v případě zvýšeného množství roztoků. Zařízení je 

dále vybaveno bezpečnostním okruhem, který v případě přetížení obvodů, nebo náhlého 

výpadku proudu odpojí celou soustavu od elektrického proudu, bez toho aniž by bylo nutné 

zařízení znovu programovat. 
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Obr.  21: Cyklovací stanice 

 

6.2.2 Podoba zkušebních těles 

Charakteristika a podoba zkušebních těles byla navržena tak, aby částečně 

korespondovala s reálnou konstrukcí, pro kterou byl nově vytvářený systém hmot určen a 

zároveň aby korespondovala se zvolenými metodami měření. V případě metody měření 

elektrických potenciálů i metody měření elektrického odporu se jednalo o tzv. nepřímé 

metody, kdy nebyla přímo sledována rychlost a hloubka penetrace samotného inhibitoru, ale 

byl sledován jeho pozitivní účinek na zpomalení, nebo dokonce zastavení koroze ocelové 

výztuže v čase. Měřicí vybavení bylo velmi citlivé a mělo jasně definovaný měřitelný 

rozsah. Proto bylo nezbytně nutné zohlednit veškeré možnosti připojení zkušebních těles do 

měřicí soustavy, tak aby byl elektrický okruh uzavřený a naměřené hodnoty měly potřebnou 

vypovídající schopnost. Tyto veškeré aspekty bylo nutné při návrhu finální podoby 

zkušebních těles brát v potaz, neboť neexistují žádné doporučené předpisy, nebo zkušební 

postupy jak jednoznačně definovat pozitivní účinnost inhibitoru na zabudovanou ocelovou 

výztuž. 

Jako nejvhodnější tvar zkušebního tělesa byl v konečné fázi zvolen betonový trámeček 

vyrobený z nově vyvinutých hmot o rozměrech 40 x 40 x 160 mm se zabudovanou ocelovou 

výztuží o délce 200 mm. Výztuž o průměru 4 mm byla uložena po celé délce trámečku přesně 

v jeho středu z důvodu stejnoměrného krytí výztuže. V čelech trámečků byla výztuž 

pohodlně dostupná pro připojení tělesa k měřicí soustavě.  
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Série zkušebních těles pro ověření funkčnosti a korozně inhibičních vlastností 

adhezního můstku a stěrkové hmoty byla vyrobena z betonu, jehož složení je uvedeno níže 

a nové hmoty obsahující inhibitory koroze byly naneseny na povrch těchto těles. Tato tělesa 

byla opět hranoly 40 x 40 x 160 mm s vloženou výztuží průměru 4 mm a délkou 200 mm.   

Složení malty na 1m3: 

• 400 kg cementu CEM II/B – S 32,5 

• 1400 kg písku Želešice, frakce 2 – 4 mm 

• 225 l vody 

 
Obr.  22: Schéma zkušebního tělesa 

 
Pro vytvoření těchto zkušebních těles bylo však nutné vytvořit speciální formu, která 

by umožnila přesné osazení výztuže do středu trámce, aby byla zajištěna stejná hodnota krytí 

výztuže materiálem ze všech stran. Z toho důvodu přistoupeno k návrhu a výrobě dřevěných 

čel forem, která svými rozměry korespondovala se standardní ocelovou formou. Dřevěná 

čela forem bylo nutné opatřit ochranným lakem, aby bylo zabráněno střetu dřeva s vlhkostí 

a nedocházelo tak k deformaci dřevěných prvků. 

 

Obr.  23: Formy pro výrobu zkušebních těles 
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6.2.3 Ohmova metoda měření elektrického odporu 

Princip metody 

Měření změn elektrického odporu vzorku kovu je metodou, kterou je možno použít 

na nedestruktivní sledování kondice ocelové výztuže zabudované v betonové matrici. Při 

této metodě se využívá změna velikosti průřezu vzorku kovu, která se vlivem působících 

korozivních procesů zmenšuje, a známá závislost této změny na hodnoty elektrického 

odporu kovu. Z hustoty korozivního proudu, který se udává v A/m2, lze pak nejen 

srovnávat rychlosti koroze v různých případech, ale stanovit i absolutní údaje, např. denní 

úbytek hmotnosti ocelové výztuže v jednom m2. Tato nedestruktivní měření lze provádět 

nejen v laboratořích, ale i na stavbách a to i opakovaně. 

Pro elektrický odpor R vodiče proudu platí daný vztah:  R=ρ.
�

�
       

kde ρ…je měrný odpor elektrického vodiče (Ω.mm2.m-1) 

L… délka elektrického vodiče (m) 

F… průřez elektrického vodiče (mm2)  

Hodnota měrného odporu čisté nezkorodované oceli 0,098 – 0,15 Ω.mm2.m-1  

Potřebné vybavení 

Metoda měření elektrického odporu v laboratorních podmínkách vyžaduje poměrně 

pracnou přípravu zcela specifických zkušebních těles, která je nutné vytvořit tak, aby je bylo 

možné připojit k měřicí soustavě. Je vhodnější použít co nejdelší vzorky oceli s malým 

průřezem, aby byla zaručena dostatečná vypovídající schopnost. Malý průřez má totiž 

výrazně vyšší odpor. Obě tyto veličiny, stejně jako okolní teplota a vlhkost vzorku mají 

zásadní vliv na průběh měření. Metoda také klade poměrně vysoké nároky na přesnost 

a citlivost měřicího zařízení. Pro vlastní měření je zapotřebí velmi přesný stolní multimetr 

s rozlišením minimálně 100 µΩ - 100 MOΩ, ampérmetr pro regulaci velikost proudu 

dodávaného měřicímu okruhu, speciálně vytvořená zkušební tělesa, připojovací kabely pro 

zapojení celého okruhu a zdroj produkující potřebné množství proudu. 
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Obr.  24: Měřicí soustava pro Ohmovu metodu 

 

6.2.4 Metoda měření poločlánkových potenciálů 

Princip metody 

Princip metody spočívá ve využití voltaického článku k měření potenciálu mezi 

elektrodami z různých kovů, které jsou ponořeny v roztocích svých iontů. Každý článek je 

dvěma poločlánky, přičemž poločlánek je jedna část voltaického článku, ve kterém se 

vyskytuje oxidace a redukce. Elektrický kontakt mezi poločlánky je nejčastěji vytvořen 

drátem a můstkem. Elektrony uvolněné při oxidaci poločlánku přejdou na redukovaný 

poločlánek elektrickým tokem vnějším drátem. Tento tok elektronů by měl za následek 

nabití roztoku a další přenos elektronů by se zastavil, proto je nutné umožnit přenos iontů, 

aby roztok zůstal elektricky neutrální. Elektroda je vodič elektronů, který je ponořen 

v roztoku v každém poločlánku. Elektroda, na které dochází k oxidaci, se označuje jako 

anoda, elektroda, na které dochází k redukci je katoda. Napětí mezi elektrodami se měří 

voltmetrem s vysokým vstupním odporem. Při praktickém měření na ocelové výztuži tvoří 

anodu ocelová výztuž v pórovém roztoku vyskytujícím se v betonu. Z toho důvodu je 

důležité, aby krycí vrstva betonu ocelové výztuže měla vysokou vlhkost. Pro měření se 

používá měděná elektroda (tyčinka) ponořená v nasyceném roztoku síranu měďnatého a 

vodivý můstek tvoří houbička, kterou je nutné udržovat v trvale vlhkém stavu tak, že po ní 

na povrchu betonu zůstane viditelná stopa.  
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Obr.  25: Měřicí soustava pro poločlánkovou metodu 

 
Potřebné vybavení 

Přístroj CANIN je měřicí systém využívající potenciálního pole na povrchu betonové 

plochy, vznikajícího elektrochemickým procesem při korozi ocelové výztuže. Zajišťuje 

určitý stupeň potenciálu (změna hodnot po jednotkách délky), rozliší místa se zkorodovanou 

výztuží (včetně stupně koroze) od nezkorodovaných míst. Přístroj se skládá z vlastního 

zařízení, které generuje hodnoty poločlánkových potenciálů, kabely vedení a tzv. tyčovou 

sondu. Tyčová sonda je  průhledná duté nádobky se šroubovatelným horním uzávěrem tvaru 

válce obsahující měděnou tyčinku. Do této nádobky vléváme plně nasycený roztok skalice 

modré. Nezbytným vybavením přístroje je houbička, která se vkládá z vnější strany 

šroubovatelného uzávěru.  

Postup měření 

Před vlastním měřením provedeme přípravné práce, jako např. zjištění teploty a 

relativní vlhkosti, teploty betonu, neplnění sondy měřicím roztokem, navlhčení houbičky, 

nastavení rastru měření a připojení uzemňovacího kabelu k výztuži. Při měření stupně 

koroze je tyčová sonda přikládána na povrch betonu ve vzdálenostech odpovídajících 

zvolenému rastru. Výsledky zkoušky jsou ukládány do paměti přístroje a následně jsou 

interpretovány prostřednictvím zobrazení neměřených hodnot potenciálního pole do 

kategorií stupňů koroze výztuže. Vzhledem k předpokladu vysokého počtu výsledných 

měření získaných danou metodou je většinou přistoupeno k uvedení nikoliv všech výsledků 

měření, ale pouze k procentuálnímu zastoupení měřené plochy pro každou kategorii stupně 

koroze výztuže. Po dokončení měření lze na několika místech, reprezentujících různé stupně 
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koroze výztuže provést odstranění krycí vrstvy betonu nad výztuží. Takto získané vzorky 

lze použít pro stanovení obsahu vlhkosti a nasákavosti povrchových vrstev betonu. 

Z obnažené výztuže pak můžeme odebrat vzorky pro chemickou analýzu a po očištění 

výztuže lze provést i stanovení průřezu.  

Měření poločlánkovou metodou je nepříznivě ovlivňováno několika faktory: 

� Vliv teploty 

� Vliv nasycení roztoku CuSO4 ve vodě 

� Vliv tloušťky krycí vrstvy – s rostoucí tloušťkou krycí vrstvy se rozdíly v naměřených 

hodnotách na povrchu betonu nad korodující a pasivní ocelí snižují. Potom je lokalizace 

malých korodujících míst nemožná. 

� Vliv bludných proudů a katodické ochrany – mohou posunout naměřené hodnoty mimo 

pole vyhodnocení a zkreslit naměřené výsledky 

� Nízká vlhkost betonu – vysušený beton může posunout hodnoty potenciálu do 

pozitivnější oblasti. Tam i potenciál výztuže dříve zkorodované může dosahovat hodnot, 

které podle normy odpovídají málo pravděpodobné korozi. Proto četný výskyt hodnot 

potenciálu pozitivnějších než – 200mV nemusí znamenat, že výskyt korozního napadení 

je nepravděpodobný  

6.2.5 Metoda stanovení penetrace inhibitoru koroze výztuže 

Cílem disertační práce byl vývoj materiálů určených pro sanaci betonových a 

železobetonových konstrukcí se zvýšenou ochranou zabudované ocelové výztuže s využitím 

technologie inhibitorů koroze. Hlavní funkcí nového sanačního systému je postupné 

uvolňování inhibitorů koroze výztuže z nově aplikovaných hmot na stávající, narušenou 

konstrukci. Působení inhibitorů koroze tak prodlouží životní cyklus nejen provedené sanace, 

ale i celé konstrukce 

V rámci disertační práce bylo tedy nutné ověřit schopnost migarace korozně 

inhibičních látek betonem. V tomto případě se jednalo o naprosto unikátní zkoušku, jejíž 

princip byl založen na reakci aminoskupin, které inhibitory koroze obsahují, a 

derivatizačního činidla dansyl chlorid. Obě chemické báze byly zakomponovány do zvláštní 

sady zkušebních těles, kdy vzájemná reakce obou skupin proběhla ve vnitřní struktuře tělesa. 

Při vyhodnocení této zkoušky bylo nutné zkušební těleso rozlomit, abychom dostali 
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kvalitativní a kvantitativní hodnocení hloubky penetrace inhibitoru koroze vnitřní strukturou 

betonového tělesa za časový interval. 

Dansyl chlorid 

Dansylchlorid (Dns-Cl) je poměrně rozšířené derivatizační činidlo, které poskytuje 

deriváty s aminy i některými fenoly. Reakce s primárními, sekundárními aminy a 

aminokyselinami probíhá v mírně alkalickém prostředí, vodně-acetonovém prostředí za 

několikanásobného nadbytku činidla. Za vyššího pH reaguje i s fenoly, imidazoly a pomalu 

dokonce i s alkoholy. Rychlost dansylační reakce vzrůstá se vzrůstajícím pH prostředí, ale 

současně vzrůstá rychlost hydrolýzy derivátů. Optimální pH prostředí  se pohybuje od pH 

9,5 do 10. Dansylchlorid reaguje jak s primárními tak sekundárními aminokyselinami podle 

výše uvedeného schématu (XVIII) za vzniku příslušných sulfonamidů s absorpčním 

maximem při 298 nm, dansylderiváty fluoreskují při hodnotě vlnové délky l = 470 do 530 

nm s excitačním zářením od l = 340 do 380 nm. Derivatizace probíhá výhradně před 

kolonou. Největší nedostatek je velmi dlouhý reakční čas (2 až 60 minut) a vysoká reakční 

teplota (60 až 100 °C). Polyfunkční molekuly aminů a aminokyselin reagují za vzniku 

multiderivátů (bazické aminokyseliny, N,N´-bis-Dns-histamin, tri-Dns-sperimidin, O,N-bis-

Dns-tyramin). 

Princip metody 

Metoda je tedy založena na reakci aminových skupin s činidlem dansyl chlorid 

v alkalickém prostředí. Výsledkem vzájemné chemické reakce jsou fluoreskující produkty, 

které je možné detekovat pouhým okem při nasvícení ultrafialovým světlem s patřičnou 

vlnovou délkou. Pro potřeby projektu byl dansyl chlorid zakomponován do zvláštní sady 

zkušebních těles v hmotnostním poměru k inhibitoru koroze cca 1 : 200. Takto připravená 

sada zkušebních těles však nemohla být dlouhodobě testována, neboť dansyl chlorid je ve 

své podstatě sůl, která má na silikátové stavební materiály všeobecně negativní vliv. 

Hodnocení této metody bylo následně provedeno rozlomením sad zkušebních vzorků po 14 

dnech od jejich zhotovení a vizuálně bylo posuzováno rozmístění korozně inhibičních látek 

ve vnitřní struktuře vzorku. 
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Obr.  26: Vyhodnocení míry penetrace inhibitorů koroze 
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7. VYHODNOCENÍ ETAP 

7.1 Etapa I – Volba inhibitorů koroze, ověření jejich vlastností  

Tato etapa byla zaměřena především na vývoj zcela nového typu přísadového 

inhibitoru koroze výztuže, který byl uvažován jako součást materiálového složení nově 

vyvíjeného systému správkových hmot. Přítomnosti inhibitoru koroze v materiálové 

kompozici jednotlivých materiálů představuje výraznou přidanou hodnotu, která má za úkol 

prodloužit životnost nejen samotného sanačního zákroku, ale i konstrukce jako celku. Pro 

správný vývoj bylo nezbytně nutné stanovit vhodné srovnávací parametry, definovat jejich 

vlastnosti a dále jednoznačně identifikovat aktivní látky, které zabraňují vzniku koroze 

ocelové výztuže. Jako nejvhodnější byly vybrány materiály od renomovaných společností 

Sika a Cortec, které mají s korozně inhibičními produkty mnohaleté zkušenosti. Na základě 

chemické analýzy byla zjištěna přítomnosti amino skupin jakožto retardéru koroze. Na 

základě této skutečnosti byla provedena formulace nového typu inhibitoru koroze ve 

spolupráci s firmou Betosan s.r.o. 

7.1.1 Testovanéné typy inhibitorů koroze 

7.1.1.1 Sika FerroGard 901 

Charakteristika výrobku: 

Sika FerroGard-901 je tekutá přísada na bázi aminoalkoholů určená pro železobeton a 

maltu. Působí jako ochrana před korozí pro ocelovou armaturu zalitou v betonu. Použitím 

této přísad se zvyšuje životnost exponovaných částí staveb. Ovlivňuje elektrochemický 

funkční průběh dílčí anodické a katodické reakce. Výrobek působí jednak vytvořením filmu 

na povrchu oceli (katoda) a zabraňuje rozpouštění kovu vytvořením obtížně rozpustných 

kovů (anoda). 

Typické vlastnosti: 

Tab. 10: Parametry produktu Sika Ferrogard 901 

Vzhled Zelená kapalina 

Balení Obaly po 180 kg, kanystr 25 kg 

pH 10 ± 1,0 

Hustota 1,06 kg/l 

Dávkování 3,0 – 4,0 % hmotnosti cementu 
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Skladovatelnost 12 měsíců, chraňte před mrazem a slunečním zářením. 

Cena 121 Kč/kg 
Chemická báze 2-dimethylaminoethanol 

     

Použití: 

Sika FerroGard-901 je vhodný zvláště pro železobeton, jenž je vystaven silnému 

nebezpečí koroze. Výrobek chrání zejména před korozí zapříčiněnou chloridy.  

Výhody: 

-působí jako ochrana před korozí pro ocel obsaženou v betonu, zejména před 

působením chloridů 

-chrání beton před ničivými účinky koroze ocelové armatury 

-nemá vliv na vlastnosti čerstvého a zatvrdlého betonu 

-Sika FerroGard-901 je kombinací organických a anorganických inhibitorů 

Aplikace: 

Sika FerroGard-901 se přimíchává do záměsové vody nebo se přidá současně s vodou 

do míchačky. Lze jej také na místě přidat do míchačky k předem smíchanému betonu. Přitom 

je bezpodmínečně nutné dodržet dobu míchání s betonem minimálně 1 minutu na m3. Před 

vylitím je nutné beton vizuálně zkontrolovat, zda má stejnoměrnou konzistenci. Sika 

FerroGard- 901 nesmí být přimícháván do suchého cementu. S použitím přípravku jsou 

vyráběny vysoce kvalitní betony. Všeobecná pravidla pro výrobu a zpracování betonu musí 

být dodržena, také u betonu s přísadou Sika FerroGard-901. Je nutné rovněž dodržovat 

optimální ošetření čerstvého betonu. 

7.1.1.2  Cortec produkt MCI -  2006 NS 

Charakteristika výrobku: 

MCI - 2006 NS je příměs do betonu v práškové formě, která obsahuje jak organické, 

tak i anorganické sloučeniny s obsahem migračních inhibitorů koroze. Poskytuje vynikající 

ochranu ocelové výztuži, stejně jako dalším kovovým prvkům, zapuštěným do betonu. 

Výrobek skvěle chrání proti korozi způsobené karbonatací, agresivním vzdušným 

prostředím, nebo útoky chloridů.  
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Typické vlastnosti: 

Tab. 11: Parametry produktu MCI – 2006NS 

 
 

Použití: 

• Veškeré konstrukce ze železobetonu, prefabrikovaného betonu, předpjatého betonu, 

dodatečně předpjatého betonu a betonu používaného v námořním stavitelství 

• Mosty, dálnice a komunikace z železobetonu, které jsou vystaveny korozivnímu 

prostředí (karbonatace, posypovým solím a atmosférickým vlivům) 

• Veškeré konstrukce z železobetonu v přímořských oblastech 

• Při torkretování může být přidáván do vody či do suché směsi 

• Může být přidán do malt přímo u výrobce pro zajištění jejich antikorozního účinku  

Výhody: 

• Významné prodloužení životnosti železobetonových konstrukcí. Chrání před 

škodlivými vlivy koroze tím, že proniknou i tím nejhutnějším betonem 

• Výrobek není toxický ani jinak zdraví škodlivý 

• Výrobek nemá vliv na základní charakteristiky betonové směsi 

• Koncentrace chloridů nemá vliv na spotřebu výrobku 

• Neobsahuje dusitan vápenatý 

• Rozpustné ve vodě a nehořlavý, snadná manipulace 

• Chrání výztuž  jak v její anodické tak i katodické oblastí  

• Migruje betonem, kde vyhledává a následně chrání zapuštěné kovy 

• Schváleny podle Standartu NSF 61 pro styk s pitnou vodou  

 

Vzhled našedlý prášek 

Balení 2,3 kg, 22,7kg a 45,3 kg 

pH 11,5 – 13 (1% roztok) 

Skladování 24 měsíců 

Dávkování 0,6 kg/m3 

Cena 1180 Kč/kg 
Chemická báze aminokarboxylátové kyseliny 
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7.1.1.3 Betosan INHIB16 

Charakteristika výrobku: 

Tento typ přísadového inhibitoru koroze byl v rámci projektu FRTI3/290 s názvem 

„Ucelený systém materiálů nové generace pro sanace železobetonových konstrukcí 

s využitím technologie inhibitorů koroze“, v jehož řešení byla vypracována i tato disertační 

práce, vyvinut společností Betosan s.r.o. Jedná se o zcela nový typ přísadového inhibitoru 

koroze z tuzemských surovin, který by měl být svými vlastnostmi a chemickou bází 

srovnatelný s již existujícími produkty firem Sika CZ, s.r.o. a Cortec Czech s.r.o., 

které těmito produkty disponují na tuzemském trhu. Tento inhibitor koroze slouží jako 

přidaná hodnota nově vyvíjených správkových materiálů zakomponovaná do jejich 

materiálového složení. Jeho úkolem je penetrovat po aplikaci správkové hmoty do 

podkladního betonu, pasivovat jej a chránit tak ocelovou výztuž. Číslice 16 označovala 

procentuální zastoupení tzv. aktivní látky, která zabraňuje přístupu oxidu uhličitého a 

vlhkosti k ocelové výztuži vytvořením ochranného povlaku na jejím povrchu. Bylo 

nezbytné, aby tato aktivní látka byla obsažena ve všech testovaných inhibitorech koroze. 

V našem případě se jednalo se o skupinu chemických látek označených jako aminy. Tento 

fakt byl nesmírně důležitý i pro další fázi disertační práce, a to konkrétně pro vývoj metody 

pro stanovení přítomnosti korozně inhibičních látek v betonové matrici. 

Typické vlastnosti: 

 

Tab. 12: Parametry produktu Betosan INH 16 

 

 

 

Aplikace: 

Práškový inhibitor Betosan INHIB16 se dávkuje v množství 3-4 % z hmotnosti cementu. 

Pokud není již součástí suché směsi, je nutné zaručit jeho důkladné rozmísení v suché složce 

a to mícháním min. 3 minuty (dle objemu materiálu). Přidání do již smísené směsi s vodou 

se nedoporučuje a to z hlediska jeho práškové formy, která může ovlivnit zpracovatelnost a 

nemusí zde dojít k rovnoměrnému rozmísení. 

 

Vzhled bílý prášek 

Sypná hmotnost 1,06  g/cm3 
Dávkování 3,0 – 4,0 % hmotnosti cementu. 
Cena neuvedena 
Chemická báze dimethylaminoethanol 
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Použití: 

• Veškeré konstrukce ze železobetonu, prefabrikovaného betonu, předpjatého betonu, 

dodatečně předpjatého betonu a betonu používaného v námořním stavitelství 

• Mosty, dálnice a komunikace z železobetonu, které jsou vystaveny korozivnímu 

prostředí (karbonatace, posypovým solím a atmosférickým vlivům) 

• Veškeré konstrukce z železobetonu v přímořských oblastech 

• Je přidán do malt přímo u výrobce pro zajištění jejich antikorozního účinku  

Výhody: 

• Významné prodloužení životnosti železobetonových konstrukcí 

• Kompozice přímo v suché maltové směsi 

• Výrobek není toxický ani jinak zdraví škodlivý 

• Výrobek nemá vliv na základní charakteristiky betonové směsi 

• Rozpustné ve vodě a nehořlavý, snadná manipulace 

• Chrání výztuž  jak v její anodické tak i katodické oblastí  

• Migruje betonem, kde následně chrání zabudovanou výztuž 

7.1.2 Vyhodnocení etapy I. 

Cílem této etapy bylo především podrobné zkoumání vlastností a působení komerčních 

inhibitorů koroze od renomovaných společností Sika CZ s.r.o. a Cortec Czech s.r.o., které 

mají v oblasti ochrany zabudované ocelové výztuže dlouholeté zkušenosti. Na základě 

rozsáhlé rešerše všech dostupných materiálů byly jako vhodné srovnávací parametry 

zvoleny výrobky Sika Ferrogard 901 a Cortec MCI 2006. Tyto materiály dosahovaly dle 

dostupných informací a referencí nejlepších výsledků. Získané poznatky posloužily jako 

základ pro vývoj nového typu inhibitoru koroze na ryze českém know – how. 

Experimentálně bylo zjištěno, že retardérem koroze jsou chemické látky s obsahem 

aminoskupin. Ve spolupráci se společností Betosan s.r.o. byl tak navržen a experimentálně 

testován zcela nový typ přísadového migrujícího inhibitoru koroze s označením INHIB 16. 

7.2 Etapa II - Volba vhodných druhotných surovin a ověření jejich vlastností 

Stavebnictví patří celosvětově k největším spotřebitelům elektrické energie a současně 

je jedním z největších producentů odpadních surovin. Z tohoto hlediska je nutné podporovat 

snižování energetické náročnosti výroby stavebních hmot a vzniklé odpady analyzovat a 
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nejlépe využívat zpět ve výrobním procesu, nebo najít jiné uplatnění, kde poslouží jako 

druhotná surovina nebo levnější varianta určitého komponentu. Pro potřeby disertační práce 

byly, na základě odborných rešerší, jako nejvhodnější materiály zvoleny struska Štramberk 

a popílek Chvaletice, jejichž kompatibilita s ostatními složkami byla ověřena 

experimentálně. Tyto materiály vykazovaly nejen potřebnou granulometrii, ale především 

hydraulicitu, díky které mohou sloužit jako částečná náhrada plnivové složky. 

7.2.1 Popis druhotných surovin 

Struska Štramberk 

Granulovaná vysokopecní struska je latentně hydraulická látka, vznikající rychlým 

ochlazováním vhodně složené tekoucí taveniny zásadité strusky, která odpadá jako vedlejší 

zplodina při výrobě surového železa ve vysoké peci. V alkalickém prostředí je schopna 

reagovat za přítomnosti síranů na hydráty podobným způsobem jako portlandský slinek.  

 
Chemické složení strusky Štramberk 
 

Tab. 13: Chemické složení strusky Štramberk 

SiO2 [%] Al2O3 [%] MnO [%] MgO  [%] CaO  [%] S celk. [%] 

37,9 5,8 0,6 11,9 40,0 0,7 

 

 

Kvalita 

Velmi jemně mletá granulovaná struska je ve shodě s PN 72 2090. Systém řízení jakosti 

je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 : 2009. 

Použití 

Velmi jemně mletá granulovaná struska s měrným povrchem 362,9 m2/kg je práškové 

latentně hydraulické pojivo vyrobené semletím vysušené vysokopecní granulované strusky, 

která splňuje požadavky dle ČSN EN 197-1 na požadované parametry. Aktivaci strusky je 

možno provádět portlandským cementem, vápnem, sádrou a roztoky alkalických sloučenin 

v závislosti na účelu použití. 

Popílek Chvaletice 

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0-1 mm, který je 

zachycován v odlučovačích. Jde o heterogenní materiál, jehož chemické, fyzikální 
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a technologické vlastnosti jsou závislé na kvalitě spalovaného uhlí (obsah hořlaviny, 

popelovin a vody) a technologii spalovacího procesu, které se liší zejména teplotou 

spalování. Popílek z elektrárny Chvaletice je produktem vysokoteplotního spalování 

hnědého uhlí a jeho měrný povrch je 242,6 m2/kg. 

Chemické složení popílku Chvaletice 

 
Tab. 14: Chemické složení popílku Chvaletice 

SiO2 [%]  
Al2O3 
[%]  

Fe2O3 
[%]  

FeO  [%]  
MnO 
[%]  

MgO  
[%]  

P2O5  
[%]  

CaO  
[%]  

K2O [%]  

50,16 27,5 13,8 3,96 0,06 1,46 0,19 2,51 1,35 

Kvalita 

Veškeré experimentálně hodnocené popílky jsou certifikované a splňují požadavky 

plynoucí z příslušných norem (ČSN EN 450 - 1).  

Použití 

Pro své příznivé vlastnosti a cenu je popílek využíván především jako přísada do 

betonu, při výrobě cementu jako přísada do hlavní suroviny, nebo hotového cementu. Dále 

se používá jako jedna z hlavních surovin při výrobě cihel, pórobetonových tvárnic 

a umělého kameniva, jako plnivo pro asfaltové výrobky, vyplňování důlních děl a pro 

výrobu rekultivačních stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot. 

 

Popílek lze použít například pro tyto aplikace: 

• do cementu dle ČSN EN 197-1 

• jako filler do betonu dle ČSN EN 12620 

• betonu dle ČSN EN 450-1 

• základkových směsí pro vyplňování prostor po těžbě uhlí 

• směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227 

• pórového kameniva dle ČSN EN 13055 

• popílkových směsí 

7.2.2 Prováděné zkoušky 

7.2.2.1 Zkouška tekutosti thixotropních malt ČSN EN 13395-1 

Viz kapitola 6.1.1. 
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7.2.2.2 Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku dle ČSN EN 

1015-11 a ČSN EN 12190 

Viz kapitola 6.1.2. 

7.2.2.3 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542  

Viz kapitola 6.1.3. 

7.2.3 Experimentálně naměřené hodnoty 

Návrh receptury 

Jako nejvhodnější latentně hydraulická alternativní složka se ukázala struska 

Štramberk. Pro výše uvedené experimenty byly navrženy a namíchány čtyři záměsi s různou 

mírou náhrady pojiva a to ve výši 5%, 10%, 20% a 30%, které byly následně porovnávány 

se zkušebním tělesem referenčním (s náhradou alternativní složkou 0%). Jako vhodná 

pucolánová alternativní složka byl vybrán popílek Chvaletice. Namíchány byly čtyři záměsi 

s náhradou pojiva ve výši 5%, 10%, 20% a 30%, které byly následně porovnávány se 

zkušebním tělesem referenčním (s náhradou alternativní složkou 0%). Zkušební tělesa byla 

uložena ve vodném prostředí po dobu 7 dní a poté byla uložena v klimatické místnosti o 

teplotě 21°C a relativní vlhkosti 65% do stáří 28 dní. 

7.2.3.1 Zkouška tekutosti thixotropních malt ČSN EN 13395-1 

 
Tab. 15: Naměřené hodnoty tekutosti pro strusku Štramberk a popílek Chvaletice 

Označení 
směsi 

Adhezní 
můstek 
[mm] 

Stěrková 
hmota 
[mm] 

Malta pro 
ruční 

aplikaci 
[mm] 

Strojní 
aplikace 

suchým zp. 
[mm] 

Strojní 
aplikace 

mokrým zp. 
[mm] 

REF - 159 x 158 142 x 141 134 x 136 137 x 139 
5%  - 159 x 158 137 x 138 133 x 135 136 x 137 
10% - 157 x 158 137 x 136 136 x 134 136 x 136 
20% - 156 x 156 135 x 135 134 x 133 135 x 134 
25% - 149 x 151 131 x 130 129 x 131 132 x 131 
REF - 157 x 158 141 x 142 134 x 136 138 x 138 
5% - 153 x 153 133 x 132 129 x 131 131 x 131 
10% - 149 x 147 131 x 131 126 x 127 127 x 128 
20% - 141x 142 129 x 130 124 x 125 121 x 123 
25% - 139 x 139 122 x 124 121 x 123 119x 120 
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Graf 1: Vyhodnocení zpracovatelnosti 

 

7.2.3.2 Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku dle ČSN EN 

1015-11 a ČSN EN 12190 

Tab. 16: Naměřené hodnoty pevností v tahu za ohybu pro strusku Štramberk a popílek 
Chvaletice 

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 

Adhezní 
můstek 

Stěrková 
hmota 

Malta pro 
ruční 

aplikaci 

Strojní 
aplikace 

suchým zp. 

Strojní 
aplikace 

mokrým zp. 
REF 7,3 10,3 7,3 7,2 6,5 

5% 7,2 10,5 7,4 7,4 6,9 

10% 6,7 8,9 7 6,7 6,6 

20% 6,1 8,7 6,8 6,6 6,2 

25% 5,8 7,8 5,8 5,8 5,6 

REF 7,3 10,3 7,3 7,2 6,5 

5% 7,2 10,5 7,1 7,4 6,5 

10% 6,7 8,9 6,8 6,6 6,1 

20% 5,8 7,7 6,2 6,2 5,6 

25% 5,1 6,8 5,8 5,5 5,1 
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Graf 2: Vyhodnocení pevnosti v tahu za ohybu 

 

Tab. 17: Naměřené hodnoty pevnosti v tlaku pro strusku Štramberk a popílek 
Chvaletice 

Pevnost v 
tlaku 

Adhezní 
můstek 

Stěrková 
hmota 

Malta pro 
ruční 

aplikaci  

Strojní 
aplikace 

suchým zp.  

Strojní 
aplikace 

mokrým zp. 

REF 16,2 29,6 39 49,9 31 

5% 12,7 29,2 39 50,6 31,5 

10% 12,9 26 36,5 47,2 29 

20% 12,8 25,8 34 46,2 27,9 

25% 10,2 22,2 29,1 39,3 23,4 

REF 16,2 29,6 39 49,9 31 

5% 12,7 29,2 39 50,3 31 

10% 11,9 26,5 34,3 46,6 28,1 

20% 10,8 24,2 33 42,8 23,4 
25% 9,8 22,2 28,4 35,1 22,6 
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Graf 3: Vyhodnocení pevnosti v tlaku 

7.2.3.3 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542  

 

Tab. 18: Naměřené hodnoty soudržnosti s podkladem pro strusku Štramberk a popílek 
Chvaletice 

Označení 
směsi 

Adhezní 
můstek 
[MPa] 

Stěrková 
hmota 
[MPa] 

Malta pro 
ruční 

aplikaci 
[MPa] 

Strojní 
aplikace 

suchým zp. 
[MPa] 

Strojní 
aplikace 

mokrým zp. 
[MPa] 

REF 7,0 3,4 2,1 2,3 2,3 
5% 6,8 3,4 2,2 2,2 2,3 
10% 6,3 3,1 2,0 2,0 2,1 
20% 5,9 2,9 1,9 2,0 2,0 
25% 5,9 2,8 1,7 1,8 1,7 
REF 7,0 3,4 2,1 2,3 2,3 
5% 6,8 3,3 2,1 2.2 2.1 
10% 6,5 3,1 1,8 2.0 2.0 
20% 5,8 2,7 1,7 1.8 1.8 
25% 5,3 2,2 1,5 1.5 1.6 
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Graf 4: Hodnocení soudržnosti s podkladem 

7.2.4 Vyhodnocení etapy II. 

Tato etapa sumarizuje výsledky o zkoumání vlivu druhotných surovin na materiálové 

vlastnosti jednotlivých správkových hmot. Struskou Štramberk a popílkem Chvaletice byl 

postupně nahrazován cement v procentuálním zastoupení 5%, 10%, 20% a 25%. Náhradou 

cementové složky dojde ke snížení finanční náročnosti při výrobě jednotlivých hmot, ale 

také k podpoře bezodpadových technologií, což je nesporný ekologický přínos disertační 

práce. Z obou testovaných odpadních materiálů se jako vhodnější surovina pro sanační 

(správkové) malty, vzhledem k dosaženým výsledkům, jevila struska Štramberk. 

Experimentální stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542 pro záměsi 

s náhradou pojivové složky ukázalo postupný pokles přídržnosti se vzrůstajícím podílem 

alternativní složky. Soudržnost s podkladem u záměsi s 25% náhradou pojiva struskou 

Štramberk se snížila cca o 20% a u záměsi s 25% náhradou pojiva popílkem Chvaletice 

klesla cca o 31%.  Minimální požadavek normy ČSN EN 1504 - 3 pro soudržnost malt 

s podkladem je pro třídu R3 je 1,5 MPa respektive třídu R4 2,0 MPa. Jako optimální 

procentní náhrada pojivové složky struskou Štramberk v nově vyvinutých hmotách byla 

experimentálně stanovena na 20%. 
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7.3 Etapa III. – Návrh polymercementové stěrkové hmoty 

Náplní této etapy byl, ve spolupráci se společností Betosan s.r.o., vývoj unikátní stěrkové 

hmoty s přidanou hodnotou. Stěrková hmota byla vyvíjena pro horizontální i vertikální 

plošnou aplikaci v tloušťce do 3 mm s důrazem kladeným také na estetiku vzniklého 

povrchu. Hlavním účelem stěrky je tedy především plošné sjednocení povrchu betonové 

konstrukce, u které nedošlo k porušení povrchových vrstev v důsledku probíhajících 

korozních aktivit na zabudované ocelové výztuži. Jedná se tedy do jisté míry o preventivní 

opatření, které má výrazným způsobem oddálit nutnost pracné, časově a technicky náročné 

sanace. Nově vyvinutá stěrková hmota byla v návrhu uvažována a vyvinuta jako 

dvousložková polymercementová suchá maltová směs určená pro opravy betonových 

konstrukcí, na níž může být dále nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na 

expozici a dále s cílem prodloužit životnost ošetřené konstrukce s využitím technologie 

inhibitorů koroze. Všechny tyto aspekty byly při samotném návrhu jednotlivých 

komponentů a jejich míchacích poměrů zohledněny. Materiálové složení a jednotlivé mísící 

poměry byly konzultovány se zástupci společnosti Betosan s.r.o.  

7.3.1 Materiálové složení stěrkové hmoty: 

Tab. 19: Materiálové složení stěrkové hmoty 

Surovina Navážka (%) 
Suchá složka 
Portlandský cement CEM I 26,4 
Struska Štramberk 2,6 
Karboxymethylcelulóza 0,05 
Plastifikátor na bázi melaminformaldehydové pryskyřice 0,09 
Písek o zrnitosti 0,063 – 0,25 mm 38,3 
Vápencový filer 21,3 
Polypropylénová vlákna 0,04 
Živcový filer 10,2 
Prášková přísada inhibitorů koroze INHIB 16 1,06 
Tekutá složka (poměr mísení 6,25 : 1) 
Odpěňovač na bázi syntetických kopolymerů 0,7 
Plastifikátor na bázi melaminu 3,6 
Vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru 64,3 
Voda 31,4 

7.3.2 Poměr mísení složek: 

Návrh receptury a poměr mísení složek dvoukomponentní stěrkové hmoty byl zaměřen 

především na aplikační podmínky a kvalitu vzniklého povrchu. U této hmoty bylo nutno 
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dodržet konzistenci vhodnou i pro aplikaci nad hlavou a dále pomocí vhodné přísady 

redukovat smrštění, které by mělo na estetiku povrchu nepříznivý vliv. Pozitivní hodnocení 

dosažených výsledků referenční směsi, které bezpečně odpovídaly požadavkům normy pro 

tento typ hmot, umožnilo zahájení testování sad zkušebních těles obsahující inhibitory 

koroze. Bylo nutné stanovit, zda inhibitory koroze negativním způsobem neovlivňují 

materiálové vlastnosti stěrky. Způsob aplikace byl po zamíchání směsi odzkoušen na lomové 

ploše betonové dlažby.  

Tab. 20: Návrh složení směsí stěrkové hmoty 

 

DRUH SMĚSI 
SUCHÁ 

SLOŽKA 
[g] 

TEKUTÁ 
SLOŽKA 

[g] 

INHIBITOR 
(4% z CEM) 

[g] 

VODA KONZISTENCE 
[mm] Dávka v 

[g] 
Ze suché 

složky [%] 
I. REFERENČNÍ 500 80 - 30,0 6,0 155,0 

II. 

Sika 901 500 80 5,3 24,7 4,9 159,5 

Cortec 2006 500 80 0,2 32,0 6,4 154,0 

 INHIB 16 500 80 2,7 33,0 6,6 152,0 

 

7.3.3 Dosažené výsledky primárního zkušebního okruhu 

Hodnocením skupiny provedených kontrolních zkoušek, jejichž výčet je uveden níže, bylo 

jednoznačně stanoveno, že přídavek všech typů testovaných inhibitorů koroze (srovnávacích 

a nově vytvořeného) žádným negativním způsobem neovlivňuje reologické vlastnosti ani 

pevnostní charakteristiky nově vyvinuté stěrkové hmoty. Bylo pouze nutné upravit hodnoty 

dávkování vody v řádech několika procent (viz tabulka 20.). Tato skutečnost však výsledné 

vlastnosti nijak neovlivnila a dosažené výsledky jsou plně v souladu s požadavky, které jsou 

na tento typ materiálu kladeny. 

Tab. 21: Dosažené výsledky stěrkové hmoty 

Stěrková 
hmota 

Objemová 
hmotnost 

čerstvé směsi 
[kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

zatvrdlé směsi 
[kg/m3]  

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 
[MPa] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Přídržnost 
k podkladu 

[MPa] 

REF 1800 1796 10,3 29,6 3,4 

Sika 901 1810 1803 7,5 19,2 3,8 

INHIB 16 1892 1890 13,0 33,2 3,8 

Cortec 2006 1789 1793 11,0 29,8 3,4 
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7.3.4 Dosažené výsledky sekundárního zkušebního okruhu 

Po pozitivním hodnocení primárního zkušebního okruhu bylo přistoupeno k tvorbě 

atypických betonových zkušebních těles tvaru hranolu o rozměrech 40 x 40 x 160 mm se 

zabudovanou ocelovou výztuží o průměru 4 mm. Složení betonu odpovídalo normové směsi 

bez obsahu frakce 0 – 2 mm pro urychlení migrace korozně inhibičních látek. Na takto 

připravená zkušební tělesa byly v tloušťce maximálně 3 mm naneseny referenční i 

modifikované stěrkové hmoty. Vytvořená zkušební tělesa byla podrobena zrychlenému 

procesu degradace v plně automatizovaném zařízení pro cyklování vzorků v agresivním 

chloridovém (Cl-)  a síranovém (SO4
2-) prostředí. Ve zvoleném časovém intervalu (2 měsíce) 

probíhalo zkoumání pozitivního účinku inhibitorů koroze na stav ocelové výztuže pomocí 

elektrochemických metod. Po zkušebním období bylo přistoupeno k destrukci zkušebních 

těles a vizuální prohlídce ocelové výztuže. 

Ohmova metoda měření elektrického odporu: 

 

Graf 5: Průběh naměřených hodnot stěrkové hmoty Ohmovou metodou 
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Metoda měření poločlánkového potenciálu: 

 

Graf 6: Průběh naměřených hodnot stěrkové hmoty poločlánkovou metodou 

7.3.5 Vyhodnocení etapy III. 

V úvodu etapy bylo nejdříve nutné definovat požadované parametry stěrkové hmoty a 

následně, ve spolupráci se společností Betosan s.r.o., navrhnout materiálové složení 

referenční směsi a experimentálně ověřit její vlastnosti. Přidanou hodnotou disertační práce 

bylo zapojení druhotných surovin, kterými byla referenční směs v určitém procentuální 

zastoupení modifikována. Na základě hodnocení etapy II. byla jako optimální druhotná 

surovina zvolena struska Štramberk a její dávkování stanoveno na  20% z pojivové složky. 

Tento krok měl nesporný ekologický i ekonomický přínos.  

Po úvodní fázi vývoje a testování referenční směsi bylo přistoupeno k její modifikaci pomocí 

inhibitorů koroze. Aktivní látky obsažené v materiálové kompozici stěrkové hmoty oddalují 

nárůst korozní aktivity a po aplikaci na podklad patřičných parametrů prodlužují životnost 

konstrukce, nebo její části vlivem elektrochemické migrace do podkladního betonu. Použití 

stěrkové hmoty s inhibitory koroze slouží do jisté míry jako preventivní opatření v místech 

se zvýšeným rizikem koroze ocelové výztuže. Na základě analýzy aktuálních poznatků 

z oblasti korozně inhibičních látek byly jako nejvhodnější srovnávací parametry pro vývoj 

nového typu inhibitoru koroze zvoleny materiály Sika Ferrogard 901 a Cortec 2006 NS. 

Studium jejich účinnosti a způsobu působení na ocelovou výztuž umožnilo vývoj zcela 

nového typu inhibitoru koroze společnosti Betosan s.r.o. s pracovním označením INHIB 16. 

Reologické vlastnosti a pevnostní charakteristiky směsí s označením REF, 901, INHIB 16 a 
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2006 byly hodnoceny na základě výsledků primárního zkušebního okruhu. Bylo nutné 

stanovit, zda přítomnost inhibitorů koroze nemá negativní vliv na celkové vlastnosti stěrky 

a zda jsou výsledky modifikovaných směsí srovnatelné s výsledky referenční směsi. 

Z výsledků primárního zkušebního okruhu, který je uveden v tabulce 21. je patrné, že přísada 

v podobě všech testovaných korozně inhibičních látek neměla negativní vliv na konečné 

vlastnosti nově vyvinuté stěrkové hmoty, a naopak v mnoha případech došlo k jejich 

zlepšení. Tento fakt umožnil zahájit sekundární zkušební okruh, který se zabýval 

hodnocením účinnosti nové stěrkové hmoty s přidanou hodnotou na kondici ocelové výztuže 

zabudované ve speciálních zkušebních tělesech, která byla podrobena zrychlenému procesu 

degradace v agresivním síranovém a chloridovém prostředí. Zkušební období trvalo 18 

měsíců a za tuto dobu bylo provedeno celkem 10 kontrolních měření, které zaznamenávaly 

průběžné výsledky pomocí elektrochemických metod. V grafech 5. a 6. jsou zaznamenány 

průběhy korozní aktivity jednotlivých sad zkušebních těles pouze v chloridovém prostředí. 

Největší nárůst korozní aktivity byl pozorován u sady referenčních, nijak neošetřených, 

zkušebních těles, zatímco zkušební tělesa s obsahem všech typů inhibitorů koroze 

vykazovala poměrně konstantní průběh. Míra korozní aktivity je vyjádřena procentuálně 

v tabulce 22. Po ukončení měřicího cyklu bylo dále provedeno vizuální hodnocení stavu 

ocelové výztuže po destrukci zkušebních těles. Tento krok ověřil vypovídající schopnost 

zvolených měřicích metod a zároveň potvrdil účinnost zrychleného procesu degradace 

zkušebních těles v agresivním prostředí. Vizuální hodnocení uvedené ne obrázku 27. je plně 

v souladu s výsledky naměřenými pomocí Ohmovy metody měření elektrického odporu a 

metody měření poločlánkových potenciálů. vě vyvinutá stěrková hmota splňuje požadavky 

třídy R3 dle normy EN 1504-3. 

Závěrem je nutné uvést fakt, že v průběhu zkušebního období došlo k totální destrukci sad 

zkušebních těles podrobených zrychlenému procesu degradace v síranovém prostředí. Tato 

tělesa byla vystavena působení tlaku kapaliny, který vznikal při napouštění nádrže 

agresivním síranovým roztokem. Sírany způsobily totální degradaci betonové matrice a 

z tohoto důvodu byla tato zkušební tělesa vyřazena z dalšího měření. 
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Obr.  27: Destrukce zkušebního vzorku v síranovém prostředí 

Tab. 22: Míra korozní aktivity stěrkové hmoty 

Označení hmoty 
Ohmova m. Poločlánková m. 

Chloridy Sírany Chloridy Sírany 

S2K - REF 7,9% destrukce 132,4% destrukce 

S2K - 901 1,1% destrukce 100,1% destrukce 

S2K - INH 16 4,1% destrukce 30,7% destrukce 

S2K - 2006 -1,3% destrukce 43,3% destrukce 
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Obr.  28: Vizuální hodnocení stěrkové hmoty po ukončení měřicího období 
  

   O 

7.4 ETAPA IV. Návrh materiálového složení polymercementového adhezního 

můstku 

Další etapou disertační práce byl návrh a vývoj dvoukomponentního 

polymercementového adhezního můstku pro zajištění lepší soudržnosti mezi podkladním 

betonem, nově vyvinutými správkovými hmotami i jako antikorozní ochrana výztuže 

(zásada č. 11, metoda 11.1 dle EN 1504-9). Adhezní můstek je uvažován pro aplikaci 

v místech lokálního porušení betonové konstrukce způsobené korozí zabudované ocelové 

výztuže, ale také pro aplikaci plošnou. Aplikace probíhá ručním nanášením přímo na 

předpřipravenou a očištěnou výztuž. Těmto požadavkům bylo přizpůsobeno materiálové 

složení adhezního můstku se zvýšenou pozorností zaměřenou především na snadnou 

aplikovatelnost a soudržnost s ocelí a betonem. Funkcí adhezního můstku je kromě zlepšení 

adhezivních vlastností také zvýšená ochrana ocelové výztuže s využitím technologie 

inhibitorů koroze. Z toho důvodu byly do kompozice materiálového složení adhezního 

můstku přidány inhibitory koroze, a to srovnávací inhibitor Sika Ferrogard 901, Cortec 2006 

NS a nově vyvinutý typ inhibitoru s označením INHIB 16. Dávkování odpovídalo 4 

procentům z hmotnostního podílu cementu v případě inhibitorů 901 a INHIB 16. Dávkování 

materiálu Cortec bylo přepočítaná dle údaje výrobce o dávkování a to 0,6 kg inhibitoru na 

1m3 betonu. 

Nejdříve bylo nutné sestavit materiálové složení adhezního můstku bez přídavku inhibitorů, 

abychom ověřili požadované vlastnosti referenční směsi, která byla následně modifikována 
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druhotnou surovinou a inhibitory koroze. Při návrhu bylo nutné zohlednit dokonalou 

kompatibilitu s materiály, které budou následně aplikovány na adhezní můstek systémem 

živý do živého. Muselo být zajištěno dokonalé spolupůsobení obou materiálů, aby nedošlo 

k separaci obou materiálů v místě jejich spojení. 

7.4.1 Materiálové složení adhezního můstku: 
 

Tab. 23: Materiálové složení adhezního můstku 

Surovina Navážka (%) 
Suchá složka 

Portlandský cement CEM I 48,4 
Struska Štramberk 5,3 
Písek o zrnitosti 0,1 – 0,5 mm 44,3 
Polypropylénová vlákna 0,05 
Prášková přísada inhibitorů koroze INHIB 16 1,9 

Tekutá složka (poměr mísení 3,125 : 1) 
Plastifikátor na bázi melaminu 5,3 
Vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru 94,7 

7.4.2 Poměr mísení složek: 

Dvoukomponentní adhezní můstek byl vyvíjen pro aplikaci přímo na obnaženou a očištěnou 

ocelovou výztuž nebo na povrch betonu jako ochrana, a dále pro zlepšení adhezivních 

vlastností následujících vrstev. V úvodu byla stanovena přesná receptura referenční směsi, 

ověřeny její vlastností a následně provedena modifikace pomocí strusky Štramberk a 

inhibitorů koroze. 

Tab. 24: Návrh složení směsí adhezního můstku 

 
DRUH SMĚSI 

SUCHÁ 
SLOŽKA 

[g] 

TEKUTÁ 
SLOŽKA 

[g] 

INHIBITOR 
(4% z CEM) 

[g] 

VODA KONZISTENCE 
[mm] 

Dávka v 
[g] 

Ze suché 
složky [%] 

I. REF 500 150 - 15,0 3,0 175,0 

II. 

Sika 901 500 150 10,9 4,1 0,8 169,0 

Cortec 2006 500 150 0,27 10,0 2,0 167,0 

INHIB 16 500 150 3,82 15,0 30, 171,5 
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7.4.3 Dosažené výsledky primárního zkušebního okruhu 

Primární zkušební okruh se zabýval především studiem reologických vlastností a 

pevnostních charakteristik všech testovaných směsí. Pozitivní hodnocení dosažených 

výsledků umožnilo zahájení dlouhodobého sekundárního zkušebního okruhu, který 

monitoroval vliv inhibitorů na zabudovanou ocelovou výztuž v čase . 

Tab. 25: Dosažené výsledky adhezního můstku 

Adhezní 
můstek 

Objemová 
hmotnost 

čerstvé směsi 
[kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

zatvrdlé směsi 
[kg/m3]  

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 
[MPa] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Přídržnost 
k podkladu 

[MPa] 

REF 2216 2263 7,3 16,2 7,0 

Sika 901 2189 2231 5,7 12,7 6,9 

INHIB 16 2193 2219 6,7 12,9 7,3 

Cortec 2006 2216 2253 6,9 14,8 6,9 

7.4.4 Dosažené výsledky sekundárního zkušebního okruhu 

Vliv inhibitorů koroze na kondici ocelové výztuže byl hodnocen pomocí dvou 

elektrochemických metod. Měřicí období trvalo 18 měsíců a během této doby byla zkušební 

tělesa podrobena zrychlenému procesu degradace cyklováním v agresivním síranovém 

(SO4
2-) a chloridovém (Cl-) prostředí. 

Ohmova metoda měření elektrického odporu: 

 

Graf 7: Průběh naměřených hodnot adhezního můstku Ohmovou metodou 
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Metoda měření poločlánkového potenciálu: 

 

Graf 8: Průběh naměřených hodnot adhezního můstku poločlánkovou metodou 

7.4.5 Vyhodnocení etapy IV. 

Tato etapa byla zaměřena na vývoj dvoukomponentního adhezního můstku s přidanou 

hodnotou v podobě využití technologie inhibitorů koroze ocelové výztuže, které po aplikaci 

materiálu chrání obnaženou výztuž a dále migrují do podkladního betonu. Dle požadovaných 

vlastností, které jsou na tento typ materiálu kladeny, bylo ve spolupráci se společností 

Betosan s.r.o. navrženo materiálové složení referenční směsi, která byla dále modifikována 

struskou Štramberk, srovnávacími inhibitory koroze Sika Ferrogard 901 a Cortec 2006 NS 

a také nově vyvinutým inhibitorem koroze s označením INHIB 16.  

Po experimentálním ověření požadovaných vlastností referenční směsi, které vyhovovaly 

zadaným kritériím, byla následně celá pětina pojivové složky nahrazena struskou Štramberk. 

Vzhledem k vlastnostem této druhotné suroviny byly výsledky takto modifikované směsi 

pozitivní a mohl tak být zahájen primární zkušební okruh, který sledoval reologické 

vlastnosti a pevnostní charakteristiky směsí modifikovaných inhibitory koroze. Dosažené 

výsledky jsou uvedeny v tabulce 25. a impulsem pro zahájení sekundárního okruhu bylo 

především ověření vzájemné kompatibility jednotlivých složek a dále výsledky soudržnosti 

s podkladem.  

Před zahájením sekundárního zkušebního okruhu, který trval celkem 18 měsíců, byla 

zhotovena betonová zkušební tělesa tvaru hranolu 40 x 40 x 160 mm s centrálně uloženou 

výztuží o průměru 4 mm a délce 200 mm. Na takto připravená tělesa byly naneseny 

jednotlivé směsi adhezního můstku s označením REF, 901, INHIB 16 a 2006 a podrobena 
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zrychlenému procesu degradace v chloridovém a síranovém prostředí pro urychlení 

korozivních procesů na ocelové výztuži. Během zkušebního období bylo za pomoci Ohmovy 

metody měření elektrického odporu a poločlánkové metody provedeno celkem 10 

kontrolních měření. V grafech 7. a 8. jsou zaznamenány průběhy korozní aktivity, tak jak 

byly pomocí obou elektrochemických metod v daných prostředích naměřeny. Největší 

nárůst koroze byl opět pozorován u sad zkušebních těles bez ohledu na druh agresivního 

prostředí. Pozornost byla upřena především na hodnocení nově vyvinutého inhibitoru koroze 

INHIB 16 a jeho srovnání s komerčními produkty. Z dosažených výsledků je zřejmé, že 

všechny sady zkušebních těles s inhibitory koroze vystavené extrémní zátěží pří cyklování 

v agresivním prostředí vykazovaly v čase nižší míru korozní aktivity než tělesa referenční 

bez této přísady. V tabulce 26. je uvedeno číselné vyjádření míry koroze v procentech mezi 

počáteční a koncovou hodnotou naměřenou během zkušebního období. Z těchto výsledků je 

patrné, že vyšší korozní aktivita byla pozorována u těles dlouhodobě vystavených působení 

chloridového prostředí. Síranové prostředí mělo naopak velmi negativní vliv na cementovou 

matrici. Tento fakt byl následně potvrzen vizuálním hodnocením všech sad zkušebních těles 

po jejich destrukci viz obr. 29. Závěrem lze potvrdit účinnost adhezního můstku s obsahem 

všech testovaných typů inhibitorů koroze na kondici ocelové výztuže vystavené působení 

agresivního prostředí v čase. 

 

Tab. 26: Míra korozní aktivity adhezního můstku 

Označení hmoty 
Ohmova m. Poločlánková m. 

Chloridy Sírany Chloridy Sírany 

ADHM - REF 19,6% 10,6% 20,2% 15,5% 

ADHM - 901 5,7% -0,1% 19,9% 15,2% 

ADHM - INH 16 2,1% 0,6% 13,1% 1,5% 

ADH2 - 2006 4,2% -1,1% 16,9% 13,5% 
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Obr.  29: Vizuální hodnocení adhezního můstku po ukončení měřicího období 

 

7.5 Etapa V. – Návrh materiálového složení malty pro ruční aplikaci 

Dalším dílčím úkolem byl návrh a vývoj materiálového složení jednokomponentní 

správkové malty pro ruční aplikaci, která byla vyvíjena jako jednokomponentní malta pro 

lokální i plošnou aplikaci s cílem vyhovět pevnostní třídě R3 dle evropské normy ČSN EN 

1504 – 3 (zásada 3, 4 a 7 metoda 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 dle EN 1504-3). V úvodní fázi 

byla navržena receptura referenční směsi bez inhibitorů koroze a byla ověřována vzájemná 

kompatibilita jednotlivých komponentů, reologické vlastnosti, pevnostní charakteristiky a 

soudržnost s podkladem. Malta je uvažována pro aplikaci v maximální tloušťce do 50 mm. 

Při návrhu receptury bylo nutné zohlednit i vzájemnou kompatibilitu s adhezním můstkem i 
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celým systémem sanačních hmot. Aplikace správkové malty bude probíhat klasickým 

zednickým způsobem na předpřipravený povrch vyhovující požadavkům normy, nebo 

systémem živý do živého v případě aplikace na lehce zavadlý adhezní můstek. 

7.5.1 Materiálové složení malty pro ruční aplikaci: 

Tab. 27: Materiálové složení malty pro ruční aplikaci 

Surovina Navážka (%) 
Portlandský cement CEM I 21,8 
Struska Štramberk 2,1 
Karboxymethylcelulóza 0,02 
Písek o zrnitosti 0,1 – 0,5 mm 14,1 
Písek o zrnitosti 1,0 – 4,0 mm 38,7 
Provzdušňující přísada 0,004 
Velmi jemný křemičitý filer 0,4 
Vápencový filer 15,8 
Redispergovatelný polymerní prášek 0,6 
Polypropylénová vlákna 0,05 
Živcový filer 5,6 
Prášková přísada inhibitorů koroze INHIB 16 0,9 

7.5.2 Poměr mísení složek: 

V úvodu byla testována receptura referenční směsi s obsahem strusky Štramberk, která 

tvořila 20% náhradu pojivové složky tvořené cementem. Materiálové složení malty pro ruční 

aplikaci a procentuální zastoupení jednotlivých složek bylo koncipováno s ohledem na 

způsob aplikace a spolupůsobení s adhezním můstkem. Po ověření vlastností referenční 

směsi bylo přistoupeno k modifikaci směsi pomocí inhibitorů koroze. Dávka testovaných 

inhibitorů koroze se odvíjela od množství cementu. V případě inhibitorů Sika Ferrogard 901 

a INHIB 16 se jednalo o 4 hmotnostní procenta z dávky cementu. V případě inhibitoru 

koroze Cortec 2006 NS je dávka stanovena na 0,6 kg na 1m3 betonové směsi. 

Tab. 28: Návrh složení směsí malty pro ruční aplikaci 

 
DRUH SMĚSI 

SUCHÁ 
SLOŽKA 

[g] 

INHIBITOR 
(4% z CEM) 

[g] 

VODA KONZISTENCE 
[mm] Dávka v 

[g] 
Ze suché 

složky [%] 

I. REF 1600 - 225,0 14,1 135,0 

II. 

Sika 901 1600 14,0 237,0 14,8 140,0 

Cortec 2006 1600 0,66 240,0 15,0 134,0 

S2K + INHIB 16 1600 7,0 264,6 16,5 135,0 



Disertační práce                                                                      Ing. Luboš Taranza 
 

102 
 

7.5.3 Dosažené výsledky primárního zkušebního okruhu 

V tabulce 29. jsou uvedeny výsledky primárního zkušebního okruhu. Dosažené hodnoty 

odpovídají požadavkům normy ČSN EN 1504 - 3 pro materiály pevnostní třídy R3. Pozitivní 

hodnocení dosažených výsledků všech testovaných směsí umožnilo zkoumání vlivu 

inhibitorů koroze na kondici ocelové výztuže pomocí elektrochemických metod. 

Tab. 29: Dosažené výsledky malty pro ruční aplikaci 

Ruční 
aplikace 

Objemová 
hmotnost 

čerstvé směsi 
[kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

zatvrdlé směsi 
[kg/m3]  

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 
[MPa] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Přídržnost 
k podkladu 

[MPa] 

REF 2074 2128 7,3 39,0 2,1 

Sika 901 2033 2127 7,4 43,0 2,2 

INHIB 16 2060 2090 7,0 37,5 2,0 

Cortec 2006 2098 2106 7,2 41 2,0 
 

7.5.4 Dosažené výsledky sekundárního zkušebního okruhu 

Sekundární zkušební okruh, který trval 18 měsíců, se zabýval studiem účinku inhibitorů 

koroze na stav ocelové výztuže zabudované ve zkušebních tělesech tvaru hranolu o 

rozměrech 40 x 40 x 160 mm. Průběžné hodnocení dosažených výsledků probíhalo pomocí 

Ohmovy metody měření elektrického odporu a metody měření poločlánkových potenciálů. 

Ohmova metoda měření elektrického odporu: 

 

Graf 9: Průběh naměřených hodnot malty pro ruč. zpracování Ohmovou metodou 
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Metoda měření poločlánkového potenciálu: 

 

Graf 10: Průběh naměřených hodnot malty pro ruč. zpracování poločlánkovou 
metodou 

7.5.5 Vyhodnocení etapy V. 

Při řešení této etapy bylo postupováno dle zaběhnuté metodiky. Nejdříve bylo nutné 

definovat požadavky, které jsou od malty pro ruční aplikaci očekávány a těmto přizpůsobit 

materiálové složení. Následovalo hodnocení výsledků primárního zkušebního okruhu 

samotné referenční směsi, referenční směsi s dvaceti procentní náhradou pojivové složky 

struskou Štramberk a dále hodnocení výsledků referenční směsi modifikované inhibitory 

koroze. Během tohoto úvodního a časově poměrně náročného testování nebylo nutné 

materiálovou kompozici nijak zvlášť upravovat. Přídavek strusky Štramberk ani všech 

testovaných inhibitorů koroze neměl na reologické vlastnosti a pevnostní charakteristiky 

negativní vliv a dosažené výsledky odpovídaly normativním požadavkům ČSN EN 1504 – 

3 třída pevnosti R3. Z toho důvodu bylo přistoupeno ke tvorbě zkušebních těles pro 

sekundární zkušební okruh, který trval celkem 18 měsíců a za tuto dobu bylo pomocí 

elektrochemických metod provedeno celkem 10 kontrolních měření.. Dosažené výsledky 

neměřené pomocí Ohmovy metody a metody měření poločlánkových potenciálů jsou 

znázorněny ve výše uvedených v grafech. Z grafických průběhů je patrný největší nárůst 

koroze u sad referenčních těles bez inhibitorů koroze, z čehož jasně vyplývá pozitivní vliv 

materiálů s obsahem inhibitorů koroze na snížení míry koroze v čase. Hodnoty nově 

vinutého inhibitoru INH 16 byly opět srovnatelné s hodnotami komerčních produktů od 

renomovaných firem Sika CZ s.r.o. a Cortec Czech s.r.o.. Tento fakt potvrdil správnost jeho 

návrhu, dávkování i účinnost na snížení míry korozní aktivity. V závěru bylo provedeno opět 
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vizuální hodnocení stavu ocelové výztuže, které bylo porovnáno s procentuálním 

vyjádřením nárůstu koroze, které je uvedeno v tabulce 30. 

Tab. 30: Procentuální vyjádření míry koroze malty pro ruční apl. 

Označení hmoty 
Ohmova m. Poločlánková m. 

Chloridy Sírany Chloridy Sírany 

RA2 - REF 14,3% 6,6% 199,6% 35,8% 

RA2 - 901 1,9 % -0,4% 193,7% 31,0% 

RA2 - INH 16 4,5% -1,2% 189,6% 15,6% 

RA2 - 2006 3,3% -0,3% 29,5% 31,6% 

 

 

Obr.  30: Vizuální hodnocení malty pro ruční aplikaci po ukončení měřicího období 

7.6 Etapa VI. – Návrh materiálového složení malty pro strojní aplikaci suchým 

způsobem 

V další fázi disertační práce byl proveden návrh referenční směsi jednosložkové správkové 

hmoty pro strojní aplikaci suchým nástřikem. Složení jednotlivých komponentů bylo 

navrženo s ohledem na způsob aplikace, který je určen pro rozsáhlé sanace 

železobetonových konstrukcí. Strojní aplikace suchým nástřikem je technologie, při níž se 

předem za sucha smíchá pojivo a kamenivo, které se potom dávkuje do speciálního 

mechanického podavače, který odměřuje směs do hadice. Materiál je dopravován hadicí 

stlačeným vzduchem do trysky, která je vybavena vodním prstencem. Zde se přidává voda 

a směšuje s pojivem a kamenivem. Směs je metána z trysky vysokou rychlostí na připravené 

betonové plochy. Způsob nanášení se liší dle potřebné tloušťky a orientace. Je-li značná 

tloušťka správkové vrstvy, směs se nanáší po vrstvách. Při velké tloušťce jednotlivých vrstev 
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může dojít k odpadávání. Použití speciálních přísad může zlepšit zpracovatelnost a chování 

stříkaného betonu. Křemičité úlety vylepšují nanášení v silnějších vrstvách.  

Nová správková hmota pro strojní aplikaci suchým nástřikem byla vyvíjena pro aplikační 

tloušťku 15 až 50 mm. V rámci této etapy bylo nejdříve nezbytně nutné opět navrhnout 

složení referenční směsi. Po pozitivním hodnocení dosažených výsledků bylo přistoupeno 

k modifikaci dané směsi inhibitory koroze Sika Ferrogard 901, Cortec 2006 a nově 

vyvinutého inhibitoru INHIB 16.  

7.6.1 Materiálové složení správkové hmoty pro strojní aplikaci suchým nástřikem: 

Tab. 31: Materiálové složení správkové hmoty pro strojní aplikaci suchým nástřikem 

Surovina Navážka (%) 
Portlandský cement CEM I 22,4 
Struska Štramberk 2,2 
Písek o zrnitosti 0,1 – 0,5 mm 14,4 
Písek o zrnitosti 1,0 – 4,0 mm 39,7 
Velmi jemný křemičitý filer 0,2 
Vápencový filer 14,4 
Polypropylénová vlákna 0,04 
Živcový filer 5,8 
Prášková přísada inhibitorů koroze INHIB 16 0,9 

7.6.2 Poměr mísení složek: 

Složení správkové hmoty pro strojní aplikaci suchým nástřikem s inhibitory koroze bylo 

zaměřeno na vývoj a formulaci přesné receptury hmoty s ohledem na aplikaci tzv. suchým 

nástřikem. Hlavním kritériem nově navržené směsi byla ochrana oceli, kompatibilita suché 

složky a její chování při aplikaci stříkáním. Hmoty nanášené strojně musí splňovat spoustu 

požadavků. Cílem této etapy bylo ověření možného způsobu aplikace suchým stříkáním a 

ověření vlastností nové směsi při praktických zkouškách na připravených tělesech. 

Tab. 32: Návrh složení směsí malty pro strojní aplikaci suchým nástřikem 

 
DRUH SMĚSI 

SUCHÁ 
SLOŽKA 

[g] 

INHIBITOR 
(4% z CEM) 

[g] 

VODA KONZISTENCE 
[mm] 

Dávka v 
[g] 

Ze suché 
složky [%] 

I. REF 1600 - 233 14,6 135,0 

II. 

Sika 901 1600 14,4 224,4 14,0 146,0 

Cortec 2006 1600 0,66 233,0 14,6 133,5 

 INHIB 16 1600 7,2 251,0 15,7 131,5 
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7.6.3 Dosažené výsledky primárního zkušebního okruhu 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty primárního zkušebního okruhu, které jsou 

v souladu s ČSN EN 1504 – 3 „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se 

statickou funkcí a bez statické funkce“. V úvodu etapy byla testována referenční směs se 

Struskou Štramberk a po pozitivním hodnocení dosažených výsledků bylo přistoupeno 

k modifikaci referenční směsi pomocí všech testovaných inhibitorů koroze. 

Tab. 33: Dosažené výsledky malty pro strojní aplikaci suchým nástřikem 

Strojní 
aplikace 
suchým zp. 

Objemová 
hmotnost 

čerstvé směsi 
[kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

zatvrdlé směsi 
[kg/m3]  

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 
[MPa] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Přídržnost 
k podkladu 

[MPa] 

REF 2192 2105 7,2 49,9 2,3 

Sika 901 2139 2121 7,4 50,6 2,4 

INHIB 16 2187 2100 6,9 47,2 2,2 

Cortec 2006 2164 2135 7,0 49,2 2,3 

7.6.4 Dosažené výsledky sekundárního zkušebního okruhu 

Na základě hodnocení primárního zkušebního okruhu bylo experimentálně ověřeno, že 

přídavek korozně inhibičních látek k referenční směsi negativním způsobem neovlivňuje 

reologické vlastnosti ani pevnostní charakteristiky. Z toho důvodu bylo přistoupeno ke 

zhotovení zkušebních těles pro sekundární zkušební okruh, který se zabýval hodnocením 

účinnosti materiálů s inhibitory koroze na stav ocelové výztuže pomocí elektrochemických 

metod. 
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Ohmova metoda měření elektrického odporu: 

 

Graf 11: Průběh naměřených hodnot malty pro stroj. zpracování suchým zp. 
Ohmovou metodou 

Metoda měření poločlánkového potenciálu: 

 

Graf 12: Průběh naměřených hodnot malty pro stroj. zpracování suchým zp. 
poločlánkovou metodou 

7.6.5 Vyhodnocení etapy VI. 

Schéma vývoje malty pro strojní aplikaci suchým nástřikem bylo totožné 

s předchozími etapami. Referenční směs byla v úvodu navržena především v závislosti na 

požadovaných vlastnostech nově vyvíjené hmoty a způsobu aplikace. Dosažené výsledky 

primárního zkušebního okruhu prokázaly soulad s normou ČSN EN 1504 – 3 pro pevnostní 

třídu R4 (materiál vhodný pro opravy konstrukcí se statickou funkcí). Tyto vlastnosti nebyly 

znehodnoceny ani přidáním strusky Štramberk, ani modifikací testovanými typy inhibitory 
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koroze (viz tabulka 33.). Sekundární zkušební okruh byl zaměřen na ověření účinnosti 

inhibitorů koroze zakomponovaných v materiálovém složení na snížení míry koroze ocelové 

výztuže v čase. Zkušební tělesa byla vystavena zrychlenému procesu degradace a podle 

naměřených údajů pomocí Ohmovi metody a metody měření poločlánkových potenciálů 

v průběhu měřicího období (18 měsíců) byl tento efekt potvrzen. Z výše uvedených grafů 

vyplývá, že největší nárůst koroze byl zaznamenán u referenčních těles. Tělesa s obsahem 

všech testovaných inhibitorů koroze vykazovaly v čase v porovnání s referenčními tělesy 

nižší korozní aktivitu, jak je uvedeno v tabulce 34., která vyjadřuje procentuální nárůst 

koroze mezi prvním a posledním kontrolním měřením. V chloridovém prostředí byly, dle 

naměřených hodnot, korozní procesy daleko výraznější. Tento fakt byl v závěru zkušebního 

období ověřen destrukcí zkušebních těles a vizuálním posouzením skutečného stavu ocelové 

výztuže jak je zřejmé na obrázku 31. Vizuální hodnocení opět bylo v souladu s naměřenými 

hodnotami. Tento fakt potvrdil vysokou vypovídající schopnost obou zvolených 

elektrochemických metod. 

Tab. 34: Procentuální vyjádření míry koroze malty pro strojní apl. suchým zp. 

Označení hmoty 
Ohmova m. Poločlánková m. 

Chloridy Sírany Chloridy Sírany 

SN2 - REF 16,0% 4,5% 218,4% 29,6% 

SN2 - 901 5,1% 0,5% 173,7% 24,3% 

SN2 - INH 16 13,2% -1,7% 229,4% 26,7% 

SN2 - 2006 5,1% 0,0% 39,4% 30,0% 

 

 

Obr.  31: Vizuální hodnocení malty pro strojní aplikaci suchým zp. po ukončení 
měřicího období 



Disertační práce                                                                      Ing. Luboš Taranza 
 

109 
 

7.7 ETAPA VII. Návrh materiálového složení správkové malty pro strojní 

aplikaci mokrým nástřikem 

Další etapou disertační práce byl vývoj jednosložkové správkové hmoty pro strojní aplikaci 

mokrým nástřikem. Mokré stříkání je technologie, při které se předem směšují veškeré 

složky (s výjimkou urychlovačů), jako pojivo, kamenivo, přísady a záměsová voda. Této 

technologii byl zohledněn návrh receptury. Namíchaný materiál se dávkuje do čerpadla nebo 

tlakové nádoby dopravující materiály do výstupní trysky, kam se přivádí stlačený vzduch. 

Správkový materiál je metán na podklad stlačeným vzduchem. Pro zvýšení trvanlivosti se 

běžně používají křemičité úlety a vlákna (rozptýlená výztuž). Opravy prováděné pomocí 

nástřiku za sucha či za mokra patří mezi rozhodující postupy používané při opravách 

rozsáhlých a silně poškozených konstrukcí. 

Tato hmota byla vyvíjena pro aplikaci v tloušťce 5 až 12 mm a je uvažována zejména pro 

opravy poškozených betonových a železobetonových vertikálních povrchů a podhledů 

(zásada 3, 4 a 7 metoda 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 dle EN 1504-3).. Stejně jako v předchozí 

etapě číslo 6. byl nejdříve proveden návrh materiálového složení a primární okruh zkoušení 

referenční směsi.  

7.7.1 Materiálové složení správkové hmoty pro strojní aplikaci mokrým nástřikem: 

Tab. 35: Materiálové složení správkové hmoty pro strojní aplikaci mokrým nástřikem 

Surovina Navážka (%) 
Portlandský cement CEM I 22,6 
Struska Štramberk 2,2 
Karboxymethylcelulóza 0,02 
Písek o zrnitosti 0,5 – 1,0 mm 29,1 
Písek o zrnitosti 0,1 – 0,5 mm 21,9 
Provzdušňující přísada 0,004 
Velmi jemný křemičitý filer 0,4 
Vápencový filer 16,4 
Redispergovatelný polymerní prášek 0,6 
Polypropylénová vlákna 0,05 
Živcový filer 5,8 
Prášková přísada inhibitorů koroze INHIB 16 0,9 

7.7.2 Poměr mísení složek 

Návrh materiálového složení správkové hmoty pro strojní aplikaci mokrým nástřikem byl 

zaměřen na vývoj a formulaci receptury nové hmoty s inhibitory koroze pro aplikaci tzv. 
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mokrým nástřikem. Jedná se v praxi o rozšířenou aplikační technologii a nově navržená 

hmota musí vyhovovat celé řadě parametrů. Etapa nejdříve zkoumala kompatibilitu a 

ověřovala vlastnosti referenční směsi a dále směsí se zvýšenou ochranou ocelové výztuže za 

využití inhibitorů koroze. 

Tab. 36: Návrh složení směsí malty pro strojní aplikaci mokrým nástřikem 

 
DRUH SMĚSI 

SUCHÁ 
SLOŽKA 

[g] 

INHIBITOR 
(4% z CEM) 

[g] 

VODA KONZISTENCE 
[mm] Dávka v 

[g] 
Ze suché 

složky [%] 

I. REF 1600 - 251,0 15,7 138,0 

II. 

Sika 901 1600 14,0 237,0 14,8 143,5 

Cortec 2006 1600 0,66 251,0 15,7 136,0 

INHIB 16 1600 7,0 260,0 16,3 131,5 

7.7.3 Dosažené výsledky primárního zkušebního okruhu 

Experimentálně ověřené výsledky všech testovaných směsí vyhovují normativním 

požadavkům ČSN EN 1504 – 3 třídě R3 a přídavek inhibitorů koroze tak nijak negativně 

neovlivňuje reologické vlastnosti ani pevnostní charakteristiky nově vyvinuté malty pro 

strojní aplikaci mokrým nástřikem. 

Tab. 37: Dosažené výsledky malty pro strojní aplikaci mokrým nástřikem 

Strojní 
aplikace 
mokrým zp. 

Objemová 
hmotnost 

čerstvé směsi 
[kg/m3] 

Objemová 
hmotnost 

zatvrdlé směsi 
[kg/m3]  

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 
[MPa] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Přídržnost 
k podkladu 

[MPa] 

REF 2070 2030 6,5 31,0 2,3 

Sika 901 2042 2000 6,9 35,5 2,4 

INHIB 16 2049 2000 6,2 29,0 2,3 

Cortec 2006 2057 2051 6,6 33,0 2,3 

7.7.4 Dosažené výsledky sekundárního zkušebního okruhu 

Pozitivní hodnocení primárního zkušebního okruhu umožnilo tvorbu zkušebních těles pro 

dlouhodobé testování účinků materiálu s inhibitory koroze na kondici zabudované ocelové 

výztuže. Zkušební období trvalo 18 měsíců a pomocí elektrochemických metod bylo 

provedeno celkem 10 kontrolních měření. 

Ohmova metoda měření elektrického odporu: 
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Graf 13: Průběh naměřených hodnot malty pro stroj. zpracování mokrým zp. 
Ohmovou metodou 

Metoda měření poločlánkového potenciálu: 

 

Graf 14: Průběh naměřených hodnot malty pro stroj. zpracování mokrým zp. 
poločlánkovou metodou 

  

7.7.5 Vyhodnocení etapy VII. 

Malta pro strojní aplikaci mokrým způsobem byla vyvíjena dle stejného schématu jako 

předchozí správkové hmoty. S ohledem na požadované vlastnosti maltové směsi a v praxi 

hojně rozšířenou aplikační technologii bylo navrženo materiálové složení referenční směsi, 

jehož správnost bylo nutné experimentálně ověřit. Reologické vlastnosti a pevnostní 

charakteristiky referenční směsi vyhovovaly normativním požadavkům ČSN EN 1504 – 3 

pevnostní třídě R3 (materiál pro opravy konstrukcí se statickou funkcí). Následná 
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modifikace struskou Štramberk, která zaujala pětinu pojivové složky, ani modifikace 

inhibitory koroze neměla na tyto vlastnosti negativní vliv (viz tabulka 37.). Toto zjištění 

umožnilo tvorbu zkušebních těles pro sekundární zkušební okruh, který trval 18 měsíců. Po 

celou tuto dobu byla zkušební tělesa vystavena působení agresivního prostředí, které 

urychlilo proces degradace cementové matrice a počátek korozivních procesů na ocelové 

výztuži. Během kontrolních měření byla v čase pomocí elektrochemických metod 

zaznamenávána míra korozní aktivity, jejíž průběhy jsou uvedeny v grafických vyjádřeních 

výše. Dle průběhu naměřených hodnot bylo zřejmé, že největší nárůst koroze byl pozorován 

u sad referenčních těles, zatímco sady těles s inhibitory koroze vykazovali v čase korozní 

aktivitu výrazně nižší. V rámci této etapy byl opět potvrzen fakt, že chloridové prostředí má 

na korozi ocelové výztuže větší negativní vliv než prostředí síranové, které negativně působí 

spíše na cementovou matrici. Po ukončení měřicího období bylo opět provedeno vizuální 

hodnocení. Na obrázku 32. je patrná účinnost inhibitorů na zmírnění koroze v porovnání 

s referenčním tělesem v chloridovémho prostředí, zatímco v případě zkušebních těles 

vystavených síranovému prostředí byla korozní aktivita výrazně nižší. Vizuální hodnocení 

opět potvrdilo vypovídající schopnost obou zvolených metody a je plně v souladu i 

s hodnotami v tabulce 38. 

Tab. 38: Procentuální vyjádření míry koroze malty pro strojní apl. mokrým zp. 

Označení hmoty 
Ohmova m. Poločlánková m. 

Chloridy Sírany Chloridy Sírany 

MN2 - REF 17,1% 4,5% 229,2% 49,3% 

MN2 - 901 9,7% -1,1% 200,7% 72,5% 

MN2 - INH 16 7,6% 0,4% 202,5% 33,1% 

MN2 - 2006 3,7% -1,0% 50,9% 66,9% 
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Obr.  32: Vizuální hodnocení malty pro strojní aplikaci mokrým zp. po ukončení 
měřicího období 

 

7.8 ETAPA VIII. Vývoj metody pro stanovení přítomnosti inhibitorů koroze 

v betonové matrici 

Tato etapa se zabývá možností detekce všech testovaných inhibitorů koroze 

rozpuštěných v polymercementové matrici zkušebních těles vyrobených z nově vyvinutých 

správkových hmot. V úvodu bylo nezbytně nutné definovat látku, která je společná pro 

všechny inhibitory koroze a která pozitivně ovlivňuje retardaci korozivních procesů na 

ocelové výztuži. V našem případě se jednalo o skupiny aminů. Vývoj této metody byl 

hlavním vědeckým přínosem disertační práce. 

Dle zjištěných informací jsou komerčně využívanými inhibitory koroze například 

hexamin, dimethylethanolamin, cinnamadehyd, kondenzační produkty aldehydů a aminů 

(iminy), fenylethylamin, chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, kyselina askorbová 

atd. Inhibiční látky přidané do betonu obecně nesmí negativně ovlivňovat jeho vlastnosti 

(snižování pevnosti v tlaku, vznik nežádoucích chemických reakcí mezi inhibitorem koroze 

a použitými přísadami, napěnění, zpracovatelnost apod.) a proto musí být vhodně zvolen 

druh a dávkování inhibitoru. Dávkování inhibičních látek nesmí také přílišně zdražovat 

betonovou záměs, proto se pohybuje v řádu desetin až jednotek %. Hodnota pH inhibitoru 

by měla být shodná s pH zdravého betonu. Jedny z nejúčinnějších a nejvyužívanějších 

inhibitorů koroze jsou organické aminy, proto se i tato práce zabývala stanovením aminů 

ve směsi zatvrdlých malt. 
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7.8.1 Aminy 

Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho, 

dvou nebo tří vodíků za alkylovou nebo arylovou skupinu a jsou charakteristické svým 

nepříjemným zápachem. Podle počtu uhlovodíkových zbytků navázaných na atom dusíku se 

aminy dělí na primární, sekundární a terciární. Toto odstupňování značí, kolik vodíků na 

aminoskupině je substituováno za alkylový (či arylový) zbytek, konkrétní příklady jsou 

poukázány na obrázku č. 33. 

 

 
 

 

2-aminoethan-1-ol diethanolamin 2-dimethylaminoethanol 

Obr.  33: Inhibitory koroze s různými typy aminů; Zleva: primární, 
sekundární, terciární [17] 

 
Vlastní důkaz přítomnosti inhibitorů koroze na bázi aminů (obsahující aminoskupiny) 

je možno stanovit již podle rozpouštění dusíkaté organické látky ve vodě a ve zředěné 

kyselině chlorovodíkové. Rozpouští-li se podstatně lépe ve zředěné kyselině chlorovodíkové 

než ve vodě, s vysokou pravděpodobností se jedná o amin nebo jeho sůl. K přesnější 

identifikaci a rozlišení jednotlivých typů aminů je třeba provést test s kyselinou dusitou nebo 

p-toluensulfochloridem (HINSBERGŮV test) [18,19]. 

� Reakce s kyselinou dusitou: důkazem jednotlivých typů aminů může být vývin plynného 

dusíku (primární alifatické aminy), vznik azobarviva (primární aromatické aminy), vznik 

zelené staženiny (smíšené alifaticko-aromatické terciární aminy) apod. [19 - 22]. 

� Reakce s p-toluensulfochloridem: primární a sekundární aminy reagují s tímto činidlem 

za tvorby N-substituových sulfonamidů; oproti tomu terciární aminy nereagují. To 

umožňuje jejich vzájemné rozlišení. 

� Barevné reakce: reakcí s anhydro-bis-indandionem (bindonem) vzniká fialové (primární 

alifatické aminy), zelené (aromatické) nebo modré (aromatické) zbarvení dle charakteru 

zkoušené látky. 
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� Isonitrilová reakce: primární alifatické i aromatické aminy reagují s chloroformem a 

hydroxidem sodným za tvorby karbylaminu, který je charakteristický silným zápachem. 

[20,21]. 

� Tvorba hořčičného oleje: zapáchající isothiokyanatan je důkazem primárních aminů. 

� Důkaz terciárních aminů: terciární aminy nereagující s kyselinou dusitou se identifikují 

reakcí s kyselinou kyanoželeznatou v kyselém prostředí za vzniku kyanoželeznatanu 

alkylamonného nebo reakcí methyljodidem za tvorby kvartérních jodidů. 

 

Metodika stanovení aminů je široká [23, 24, 25], avšak neposkytuje komplexní metodu, jež 

by jednoduše identifikovala přítomnost a koncentraci všech typů aminů. Mimo to, 

problematicky se jeví i fakt, že pro lidi pracující ve stavebnictví je ryze chemická či 

analytická odbornost značně cizí. To je doplněno faktem, že ve stavebnictví často chybí i 

laboratorní vybavení, které je nezbytné pro výše zmíněné analytické metody. Právě 

analytická chemie není v běžné stavební praxi dostupná. 

7.8.2 Stanovení přítomnosti inhibitorů koroze v zatvrdlých maltách 

Cílem výzkumu bylo nalezení rychlé a snadné metody, jež umožní stanovení 

přítomnosti a koncentrace inhibitorů koroze ve vzorku betonu přímo in-situ (obdobně jako 

fenoftalein test), popř. jiným jednoduchým laboratorním postupem. Nejvhodnějším 

důkazem je zbarvení, které by identifikovalo druh aminu a spektrum barvy jeho koncentraci. 

Na základě těchto požadavků byla vybrána metodika stanovení přítomnosti aminů pomocí 

ninhydrinového činidla. To stanovuje aminy, které jsou v praxi jako inhibitory koroze 

nejrozšířenější. 

7.8.2.1 Příprava a materiálové složení zkušebních vzorků 

Materiálové složení zkušebních vzorků odpovídalo složení jednotlivých správkových 

hmot. Vedle referenční směsi byli receptury modifikovány příměsí inhibitorů koroze 

v práškové (Cortec 2006 NS, Betosan INH 16) či tekuté formě (Sika Ferrogard 901 a Sika 

Ferrogard 903+) o koncentraci 4% z hmotnosti cementu, respektive 0,6 kg na 1m3 betonové 

směsi v případě materiálu Cortec. Cca 10g vzorku bylo vždy mechanicky homogenizováno 

v kulovém mlýně po dobu 30 s. Ze vzorku byl proveden výluh v destilované vodě, která je 

ideálním polárním rozpouštědlem neobsahující zbytky organických látek, které by mohli 

negativně ovlivnit výslednou reakci. 
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7.8.2.2 Příprava ninhydrinového činidla 

K 0,4 g ninhydrinu rozpuštěného ve 30 ml absolutního etanolu (byl použit 96%) bylo 

přidáno 10 ml acetátového pufru (115.5 ml 1M-kyseliny octové + 100 ml 1M-hydroxidu 

sodného). Pufr měl pH = 5.5. 

7.8.2.3 Stanovení fixačního indexu 

1,0 ml roztoku vzorku (odpipetováno) o koncentraci 400 mg/litr byl smíchán s 0,5 

ml ninhydrinového činidla. Poté se roztok ve zkumavce nechal za varu reagovat ve vodní 

lázni po dobu 15 minut (zkumavka se vařila v kádince s vodou). Po ochlazení směsi ve 

studené vodě se roztok vzorku doplnil cca 50% etanolem do objemu 5,0 ml. Následně bylo 

porovnáno a porovnáno zbarvení vzorků. Pro přesné určení koncentrace přítomých aminů je 

možné použít metodu měření absorbance světla spektrofotometricky při vlnové délce 570 

nm. 

7.8.3 Dosažené výsledky 

Důkazem přítomnosti aminů ve vzorku za použití ninhydrinového činidla byla barevná 

reakce v odstínech modré – fialové barvy. Pro vyhodnocení byla stanovena stupnice zbarvení 

0 (bez reakce) – 6 (intenzivní modré zbarvení – přítomnost inhibitoru).  

Před samotným experimentem byly nejprve laboratorně otestovány jednotlivé složky 

betonu (kamenivo, cement i voda) na přítomnost aminů. Na základě dosažených výsledků 

bylo možné vyloučit vliv jednotlivých složek na výslednou reakci.  

V následující fázi bylo přistoupeno k detekci všech testovaných typů inhibitorů koroze 

v různých vzorcích připravených z nově vyvinutých správkových hmot.  

Vzorek A – malta pro ruční aplikaci (referenční) 

Vzorek B – malta pro strojní aplikaci mokrým zp. (Sika Ferrogard 903+) 

Vzorek C – malta pro ruční aplikaci (Cortec 2006 NS) 

Vzorek D – malta pro strojní aplikaci suchým zp. (Betosan INH 16) 

Vzorek E – stěrková hmota (Sika Ferrogard 901) 

Vzorek F – adhezní můstek (referenční) 

 

Vzorek A byl připraven z referenční malty pro ruční aplikaci bez přídavku inhibitoru – 

ten s ninhydrinovým činidlem nereagoval. Stejná reakce byla pozorována u vzorku F 

(referenční adhezní můstek), protože ninhydrinové činidlo detekuje především přítomnost 
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primárních a sekundárních aminů. V případě, že jsou inhibitory koroze složené ze 

sloučeniny aminů primárních a sekundárních/terciárních, dochází ke slabé reakci, jako je 

tomu v případě C a D. Vzorek C obsahoval inhibitor koroze od společnosti Cortec a vzorek 

D obsahoval nově vyvinutý inhibitor společnosti Betosan s pracovním označením INH 16. 

Inhibitory koroze ve vzorcích C a D byly v práškové formě. Jejich slabší reakce mohla být 

důsledkem nerovnoměrného rozmíchání v čerstvé betonové směsi i částečným obsahem 

terciárního typu aminu. Výsledky stanovení aminů ninhydrinovým testem jsou uvedeny 

v Tabulce 39. V případě vzorku B a E (Sika Ferrogard 903+) a Sika Ferrogard 901 ) byla 

pozorována silná reakce, která jasně naznačovala přítomnost primárních aminů, což dokazují 

i údaje uvedené v bezpečnostních listech obou produktů.  

Tab. 39: Vyhodnocení intenzity zabarvení daného typu aminu po reakci s 
ninhydrinovým činidlem 

Zkušený vzorek Hodnocení (0 - 6): Typ aminu 

A – referenční 0 nepřítomen 
B 5 prim + sekund + terc 
C 4 primár + sekund 
D 3 primár + sekund 
E 6 prim + sekund + terc 
F 0 terciární 

 

 
 

Obr.  34: Intenzita zabarvení po reakci s ninhydrinovým činidlem 

 

 

A B C D E F 
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7.8.4  Vyhodnocení etapy VIII. 

Dosažené výsledky prokázaly, že metoda stanovení ninhydrinovým testem je pro 

primární a sekundární typy aminů plně funkční a její stanovení v laboratorních podmínkách 

bylo velmi jednoduché, ve stavební praxi přímo v místě staveniště je její provedení 

komplikovanější. To je způsobeno především nutností odebráním vzorku a jeho vařením 

s uvedeným činidlem, které je nutné připravit naprosto přesně. V návaznosti na tuto 

disertační práci může být dále provedena hlubší analýza k nalezení metodiky, jež by mohla 

být jednoduše aplikována v praxi a pokud možno poskytovala i komplexní možnost 

stanovení primárních, sekundárních i terciárních aminů. 
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V. SOUHRN A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Etapa I. byla zaměřena především na budování teoretického podkladu, který dokonale 

mapoval veškerou problematiku spojenou s vyžíváním technologie inhibitorů koroze. Byl 

vypracován přehledný souhrn dostupných informací o společnostech a produktech 

působících na českém trhu. Jednalo se především o produkty zahraničních firem, jako jsou 

společnosti Sika nebo Cortec. Z tohoto důvodu byly jako srovnávací kritéria při vývoji zcela 

nového typu koroze zvoleny právě produkty těchto renomovaných společností, které se 

dodávají pod obchodním označením Sika Ferrogard 903+ a Cortec MCI 2006 NS. Pozornost 

byla upřena především na definici jejich chemické báze a mechanismu působení na ocelovou 

výztuž. Experimentálně bylo zjištěno, že aktivní látky, které pozitivně působí na prodloužení 

životnosti ocelové výztuže, jsou skupiny aminů. Tyto látky vytváří na povrchu ocelové 

výztuže nepropustný film, který brání přístupu agresivních činitelů k výztuži. Toto zjištění 

vedlo, ve spolupráci se společností Betosan s.r.o., k vývoji nového typu inhibitoru koroze na 

základě tuzemského know-how s pracovním označením INH 16. Tento inhibitor koroze byl 

součástí materiálového složení všech nově vyvinutých hmot. Dávkování bylo nastaveno 

obdobně jako u srovnávacích materiálů a to na 4 % z hmotnosti cementu. Důležitou součástí 

této etapy byla i finanční kalkulace, která jednoznačně hovořila ve prospěch nově vyvinutého 

inhibitoru INH 16. Využívání této technologie by se tak mohlo stát běžnou praxí bez 

extrémně zvýšené finanční zátěže. 

V rámci etapy II. této disertační práce byla experimentálně ověřena možnost zapojení 

druhotných surovin jako možné procentuální náhrady pojivové složky, která byla tvořena 

cementem. Kompozice druhotných surovin do materiálového složení jednotlivých hmot 

měla poměrně zásadní ekologický i ekonomický přínos. Pro potřeby disertační práce byly, 

na základě odborných rešerší a zkušeností, jako nejvhodnější materiály zvoleny struska 

Štramberk a popílek Chvaletice, jejichž kompatibilita s ostatními složkami byla následně 

ověřena experimentálně. Struskou Štramberk a popílkem Chvaletice byla postupně 

nahrazována pojivová složka tvořená cementem v procentuálním zastoupení 5 %, 10 %, 

20 % a 25 %. Dosažené výsledky jednoznačně prokázaly vyšší vhodnost strusky Štramberk, 

která díky svým vlastnostem a mineralogickému složení dosahovala přibližně o 20 % lepších 

výsledků než směsi s popílkem Chvaletice. Výsledkem této etapy bylo stanovení maximální 

možné náhrady pojivové složky struskou Štramberk, které tvořilo 20 % z celkového 

množství cementu. 
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Etapou III. byl zahájen vývoj jednotlivých správkových hmot navrženého systému. Před 

samotným řešením této etapy bylo nutné sestavit experimentální zkušební plán, který by 

dokonale prověřil vlastnosti jednotlivých hmot a zároveň porovnal účinek jednotlivých 

inhibitorů koroze na ocelovou výztuž. Experimentální zkušební plán byl rozdělen do dvou 

časových úseků, které na sebe logicky i účelově navazovaly. V primárním zkušebním 

okruhu bylo nejdříve nutné prověřit především reologické a pevnostní charakteristiky nově 

vyvinutých materiálů. Sekundární zkušební okruh sledoval především účinnost správkového 

systému s obsahem inhibitorů koroze na kondici ocelové výztuže zabudované ve zkušebních 

tělesech v čase, který odpovídal 20 měsícům. Pozitivní hodnocení primárního zkušebního 

okruhu, jehož dosažené hodnoty musely být dle zadání v souladu s normou ČSN EN 1504-

3 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí, umožnilo zahájení 

sekundárního okruhu. Aby bylo možné plnohodnotně sledovat účinek správkových hmot 

s obsahem inhibitorů koroze na ocelovou výztuž v čase, musela být navržena speciální 

zkušební tělesa tak, aby pokud možno odpovídala stavební praxi. Z toho důvodu byl navržen 

trámec o rozměrech 40 × 40 × 160 mm s podélně uloženou výztuží délky 200 mm a průměru 

4 mm. Dále bylo nezbytně nutné urychlit proces degradace zkušebních těles a tím pádem i 

počátek koroze ocelové výztuže. V běžné stavební praxi tento proces trvá i desítky let. 

Z toho důvodu bylo v rámci disertační práce navrženo a vyvinuto unikátní zařízení pro 

cyklování zkušebních těles střídavým pobytem v lázni s agresivním roztokem a procesem 

sušení při 40 °C. Proces zrychlené degradace betonu trval celkem 20 měsíců a po 

dvouměsíčních intervalech byl průběžně, pomocí elektrochemických metod, sledován stav 

ocelové výztuže.  

Stěrková hmota byla vyvinuta pro celkové sjednocení povrchu železobetonové konstrukce 

po dokončení sanačního zákroku a dále, díky své jedinečné funkci, i jako preventivní 

opatření v místech, kde je možné předpokládat porušení v důsledku koroze ocelové výztuže. 

Těmto požadavkům bylo dokonale přizpůsobeno materiálové složení stěrkové hmoty i 

procentuální zastoupení jednotlivých komponentů. Primární zkušební okruh sledoval 

především vzájemné spolupůsobení jednotlivých složek, dále reologické vlastnosti a 

pevnostní charakteristiky. Dosažené výsledky potvrdily správnost materiálové kompozice 

včetně přídavku inhibitorů koroze i druhotné suroviny. U nově vyvinuté stěrky byla v rámci 

primárního zkušebního okruhu pozornost upřena na přídržnost k podkladu, která dosahovala 

hodnot v intervalu od 3,4 do 3,8 MPa a dále na estetiku povrchu. Pozitivní hodnocení 

dosažených výsledků umožnilo tvorbu zkušebních těles pro sekundární zkušební okruh, 

který sledoval účinnost inhibitorů koroze na kondici ocelové výztuže v čase. Zkušební tělesa 
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byla vystavena extrémním podmínkám pro urychlení procesu degradace betonu a koroze 

výztuže. Zatímco v chloridovém prostředí (3% roztok NaCl) byl experimentálně i vizuálně 

prokázán pozitivní vliv inhibitorů koroze na stav ocelové výztuže v čase, v případě 

chloridového prostředí (5,12% Na2SO4) došlo k totální destrukci kompletní sady zkušebních 

těles, na což měla vliv jednak koncentrace kapalného agresivního prostředí a dále působení 

tlaku kapaliny při napouštění nádrží.  

Adhezní můstek byl v rámci etapy IV. navržen a vyvinut jako nezbytná součást 

komplexního systému pro zvýšení přilnavosti následných vrstev. Primární zkušební okruh 

byl zaměřen na ověření správného návrhu materiálového složení včetně inhibitorů koroze a 

druhotných surovin a především na hodnocení reologických vlastností a přilnavosti 

k betonovému povrchu, které dosahovaly hodnot až 7,3 MPa v případě záměsi s novým 

inhibitorem koroze INH 16. Výsledky primárního zkušebního okruhu byly plně v souladu 

s požadavky, které jsou na tento typ hmot kladeny. Pomocí Ohmovy metody a metody 

poločlánkových potenciálů byla dále dlouhodobě sledována účinnost adhezního můstku 

s inhibitory koroze, který byl nanesen na povrch betonového trámečku o rozměrech 

40 × 40 × 160 mm s podélně uloženou výztuží o délce 200 mm a průměru 4 mm na stav 

ocelové výztuže během zrychleného procesu degradace. Přítomnost všech testovaných 

inhibitorů koroze měla opět nesmírně pozitivní vliv na stav výztuže. Experimentálně 

naměřené hodnoty byly po ukončení měřicího cyklu ověřeny i vizuálně. 

V rámci etapy V. byla vyvinuta malta pro ruční aplikaci s obsahem inhibitorů koroze. 

V úvodní fázi byla testována především vzájemná kompatibilita jednotlivých složek a 

následně hodnoceny reologické vlastnosti a pevnostní charakteristiky, které jsou v případě 

malt poměrně zásadní a musí být plně v souladu s požadavky normy ČSN EN 1504-3. 

Experimentálně byly stanoveny veličiny jako objemová hmotnost nebo zpracovatelnost. 

Důležité však byly hodnoty pevnosti v tahu (7,0–7,4 MPa), pevnosti v tlaku (37,5–43 MPa) 

a soudržnosti s betonovým podkladem (2,0–2,2 MPa). Tyto hodnoty jsou v souladu s výše 

uvedenou normou a odpovídají pevnostní třídě R3, což jsou materiály pro opravy konstrukcí 

se statickou funkcí. Přídavek inhibitoru koroze ani částečná náhrada plnivové složky tak 

neměli negativní vliv na vlastnosti, které jsou od tohoto typu materiálu očekávány. 

Sumarizace dosažených výsledků primárního zkušebního okruhu umožnila vytvořit sady 

zkušebních těles pro okruh sekundární. Hodnocení účinnosti vlivu inhibitorů na zlepšení 

stavu ocelové výztuže při extrémním zatěžování bylo opět, v přímém srovnání 

s referenčními tělesy, nesmírně pozitivní pro všechny typy testovaných materiálů, včetně 

nově vyvinutého inhibitoru INH 16. Naměřené hodnoty byly v průměru o 11 % v případě 
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chloridového prostředí a o 6,5 % v případě síranového prostředí lepší než u sad referenčních 

vzorků. Vizuální hodnocení po ukončení zkušebního období tuto skutečnost potvrdilo.  

Etapa VI. Byla zaměřena na vývoj správkové malty pro strojní aplikaci suchým 

nástřikem. Ve spolupráci se společností Betosan s.r.o. bylo navrženo materiálové složení a 

procentuální zastoupení jednotlivých složek s ohledem na požadované vlastnosti malty. Dále 

byla experimentálně ověřena kompatibilita jednotlivých složek včetně všech druhů 

inhibitorů koroze a strusky Štramberk. Hodnocení pevnostních charakteristik a reologických 

vlastností bylo náplní primárního zkušebního okruhu. Pevnosti v tahu za ohybu se 

pohybovaly v intervalu od 6,9 do 7,4 MPa, pevnosti v tlaku od 47,2 do 50,6 MPa a 

soudržnost malty s povrchem od 2,2 do 2,4 MPa. Dosažené hodnoty všech směsí byly plně 

v souladu s normou ČSN EN 1504-3, třída pevnosti R4. Pro tento typ malt je důležitá i 

tloušťka vrstvy, kterou je možné aplikovat na svislý povrch v jednom pracovním kroku. 

V případě nově vyvinuté malty pro strojní aplikaci suchým nástřikem byla, v závislosti na 

předupraveném povrchu, tato hodnota experimentálně stanovena na 60 mm. Dlouhodobé 

sledování účinnosti záměsí s obsahem inhibitorů koroze na kondici ocelové výztuže 

v porovnání s referenčními tělesy vyznělo opět pro inhibitory modifikované směsi, i když 

v tomto případě nebyl rozdíl tolik výrazný jako v předchozích případech a pohyboval se 

průměrně okolo 8 %. Vizuální hodnocení potvrdilo výsledky naměřené pomocí 

elektrochemických metod. Přidanou hodnotou však byla zvýšená odolnost proti působení 

síranů (viz obr. 31). 

Náplní etapy VII. byl vývoj unikátní malty pro strojní aplikaci mokrým nástřikem. 

Tento typ aplikace malt je v praxi hojně rozšířen a bylo mu nutné přizpůsobit materiálové 

složení. Experimentálním zkoušením byla ověřena vzájemná kompatibilita jednotlivých 

složek a definovány primární vlastnosti. U směsí s novým inhibitorem koroze INH 16 

dosahovala pevnost v tahu za ohybu 6,2 MPa, pevnost v tlaku 29,0 MPa a soudržnost 

s podkladem 2,3 MPa. Dosažené hodnoty jsou plně v souladu s normou ČSN EN 1504-3, 

třídou pevnosti R3. Zkoumání účinnosti inhibitorů koroze pomocí elektrochemických metod 

prokázalo jejich pozitivní vliv na stav ocelové výztuže v čase. V případě nově vyvinutého 

inhibitoru koroze INH 16 se jednalo o snížení korozní aktivity o cca 10 % v případě 

chloridového a 4 % v případě síranového prostředí. Vizuální hodnocení následně potvrdilo 

vypovídající schopnost obou zvolených metod. 

Etapa VIII. byla zaměřena na vývoj metody pro jednoznačnou identifikaci korozně 

inhibičních látek v betonové konstrukci. Využívání této poměrně unikátní a účinné 

technologie pro zvýšení odolnosti ocelové výztuže proti korozi s sebou nese i určitou 
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finanční zátěž. Z toho důvodu byl vypracován metodický postup, jak tyto aktivní látky 

jednoznačně identifikovat, aby měl koncový spotřebitel jistotu o zvýšené antikorozní 

ochraně použitého produktu. Metoda je založena na identifikaci aktivní látky, která 

způsobuje zpomalení korozivních procesů na ocelové výztuži vytvořením ochranného filmu, 

který je pro agresivní látky nepropustný. Všechny testované inhibitory koroze, včetně nově 

vyvinutého, obsahovaly různé modifikace aminů, které za daných podmínek příznivě reagují 

s ninhydrinovým činidlem. Cílem této etapy bylo tedy vytvořit pokud možno jednoduchou 

metodu (obdoba Fenolftalejnové zkoušky při zjišťování míry karbonatace betonu), kterou 

by bylo možné provést přímo v místě stavby. Přítomnost aktivních látek je definována 

zabarvením připraveného a následně povařeného roztoku do fialové barvy. U všech 

testovaných vzorků s inhibitory koroze došlo k této barevné reakci, zatímco referenční  

vzorky zůstaly zcela transparentní. V návaznosti na provedená měření lze tedy hovořit o 

vývoji metodického postupu pro identifikaci korozně inhibičních látek v betonové 

konstrukci. 

Přidanou hodnotou této disertační práce byla její velmi úzká spojitost s řešením 

projektu MPO s označením FR-TI3/290 a názvem Ucelený systém materiálů nové generace 

pro sanace železobetonových konstrukcí s využitím technologie inhibitorů koroze.  Dosažené 

výsledky pořízené v rámci řešení této disertační práce sloužily jako podklad pro reálnou 

výrobu zcela nové řady produktů společnosti Betosan s.r.o. pro sanace železobetonových 

konstrukcí se zvýšenou ochranou výztuže, která bude na český i zahraniční trh uváděna pod 

obchodním názvem UNISAN.  
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VI. ZÁVĚR 

Cílem disertační práce byl vývoj unikátního systému správkových hmot pro sanace 

železobetonových konstrukcí se zvýšenou ochranou výztuže. Disertační práce byla řešena 

v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu FR-TI3/290 s názvem: Ucelený systém 

materiálů nové generace pro sanace železobetonových konstrukcí s využitím technologie 

inhibitorů koroze, kdy řešitelem byla společnost Betosan s.r.o., která se i přímo podílela na 

vývoji, ale zejména na aplikaci hmot. Jednalo se především o vývoj adhezního můstku, 

stěrkové hmoty, malty pro ruční aplikaci a malty pro strojní aplikaci suchým i mokrým 

způsobem. Všechny malty, včetně adhezního můstku, byly uvažovány pro konstrukce již 

porušené v důsledku koroze ocelové výztuže, zatímco stěrková hmota byla vyvinuta jednak 

jako egalizační stěrka pro finální sjednocení povrchu betonové konstrukce, ale také jako 

preventivní opatření v místech, kde probíhající koroze zabudované ocelové výztuže ještě 

vizuálně nenarušila povrch betonu. Primární funkcí nově vyvinutého unikátního systému 

hmot je zvýšená ochrana zabudované ocelové výztuže proti korozi postupným uvolňováním 

korozně inhibičních látek do podkladního betonu po aplikaci materiálu, čímž dochází 

k výraznému prodloužení životnosti nejen samotného sanačního zákroku, ale i konstrukce 

jako celku.  

V úvodní části DP byla řešena problematika vývoje nového typu přísadového 

inhibitoru koroze, jehož vlastnosti musely být lepší nebo srovnatelné s produkty běžně 

dostupnými na českém trhu. Za výrazné podpory laboratoře společnosti Betosan s.r.o. byl 

vyvinut prototyp s označením INHIB 16, který obsahoval stejné účinné látky jako 

konkurenční produkty a oproti konkurenčním produktům měl schopnost migrace k ocelové 

výztuži. Díky tuzemskému know-how lze oproti konkurenci předpokládat i výrazně nižší 

pořizovací náklady v řádech desítek procent při uvedení na trh.  

Druhá etapa se zabývala možností využití druhotných surovin jako možné náhrady 

plnivové složky. Popílek Chvaletice a struska Štramberk byly v různých procentuálních 

zastoupeních postupně komponovány do receptur jednotlivých hmot. Na základě hodnocení 

dosažených výsledků byla jako vhodnější materiál zvolena struska Štramberk, která neměla 

negativní vliv na zpracovatelnost a pevnostní charakteristiky a umožnila až 20% náhradu 

plnivové složky. Při vývoji jednotlivých hmot bylo nutné postupovat dle dříve definovaného 

experimentálního zkušebního plánu, který byl rozdělen do dvou časových úseků. Pro 

zrychlení procesu degradace atypických zkušebních těles bylo dle vlastního návrhu vyvinuto 

speciální zařízení, ve kterém tyto procesy probíhaly automaticky. Z výsledků primárního 
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zkušebního okruhu, který sledoval reologické vlastnosti a pevnostní charakteristiky, bylo 

jasně patrné, že částečná náhrada plnivové složky struskou Štramberk ani přídavek všech 

testovaných inhibitorů koroze neměl na základní vlastnosti vyvíjených materiálů negativní 

vliv a tyto zcela bezpečně vyhovují požadavkům tzv. sanační normy ČSN EN 1504 Výrobky 

a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola 

kvality a hodnocení shody. Pomocí elektrochemických metod byla v časovém období 

20 měsíců také sledována účinnost inhibitorů koroze na stav ocelové výztuže zabudované 

ve zkušebních tělesech vyrobených z nově vyvinutých materiálů. Na základě hodnocení 

dosažených výsledků i vizuální prohlídky po ukončení zkušebního období byl jednoznačně 

prokázán pozitivní vliv všech testovaných inhibitorů koroze, včetně nově vyvinutého INHIB 

16, na snížení korozní aktivity v průměru o 10 % oproti referenčním (neošetřeným) tělesům.  

Další podstatnou součástí disertační práce bylo ověření schopnosti migrace nově 

vyvinutého inhibitoru koroze betonovou matricí a vyvinutí snadno proveditelné metody pro 

ověření přítomnosti korozně inhibičních látek v betonu. Pro ověření migračních schopností 

bylo využito detekčního činidla dansylchlorid, které reaguje s aminy za vzniku 

fluoreskujících produktů, jež je možné detekovat pouhým okem při nasvícení ultrafialovým 

světlem s patřičnou vlnovou délkou. Metodika pro stanovení přítomnosti korozně 

inhibičních látek v zatvrdlém betonu byla vyvinuta jako kontrolní mechanismus, díky 

kterému se investor stavby může přesvědčit o přítomnosti těchto látek v konstrukci. Princip 

metody spočívá v barevné reakci ninhydrinového činidla s podrceným vzorkem, ke které 

dochází při bodu varu. Vývoj této metodiky byl základním vědeckým přínosem disertační 

práce. 

Nově vyvinutý systém správkových hmot úspěšně prošel certifikačním řízením a pod 

souhrnným názvem UNISAN je součástí materiálového portfolia společnosti Betosan s.r.o. 

a čeká jej první realizace. 

 

 

Tato disertační práce byla vytvořena za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, projektu FR-TI3/290 Ucelený systém 

materiálů nové generace pro sanace železobetonových konstrukcí s využitím technologie 

inhibitorů koroze.  
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Seznam zkratek a symbolů 

� - objemová hmotnost 

Ø - průměr 

A - plocha 

ADHM - adhezní můstek 

CEM - cement 

ČSN - česká technická norma 

EN - evropská norma 

Fc - síla vyvozená pro pevnost v tlaku 

Ff - síla vyvozená pro pevnost v tahu za ohybu 

INHIB 16 - inhibitor koroze Betosan INHIB 16 

MN - správková hmota pro strojní aplikaci mokrým způsobem 

OH - objemová hmotnost 

RA - správková hmota pro ruční aplikaci 

Rc - pevnost v tlaku 

REF - referenční směs 

Rf - pevnost v tahu za ohybu 

Rfu - přídržnost 

SN - správková hmota pro strojní aplikaci suchým způsobem 

SS - suchá složka 

TS - tekutá složka 

V - objem 

901 - inhibitor koroze Sika®Ferrogard®-901 
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