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Odhadová průměrná životnost mostní konstrukce

Investiční náklady

údržba oprava oprava 

let 

náhrada za 
identický 
most 
každých 70 
let 
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Odhadová průměrná životnost mostní konstrukce
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náhrada za 
identický most 
každých 90 let 

0                       20                         40                          60                     90 let

Investiční náklady = 21 756 Kč/m2

0                       20                         40        45 let

Investiční náklady = 20 452 Kč/m2

náhrada za 
identický most 
každých 45 let 

Ocelový most

Betonový most

Náklady na likvidaci
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Materiály nosných konstrukcí:

- nízkolegované konstrukční oceli – nutná protikorozní ochrana,
- nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi,
- korozivzdorné oceli – různé typy (1.4404, 1.4301, 1.4362),
- hliníkové slitiny.

Predikce životnosti - korozní rychlost
- životnost protikorozní ochrany

hliník - most Arvida, Kanada

korozivzdorná ocel - Arco di Malizia 
Bridge, Siena, Italy,

stupeň korozní 
agresivity



Atmosférická koroze

ČSN EN ISO 9223 Koroze  kovů a  slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, 
stanovení a odhad

• ČSN EN ISO 11303 Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické
korozi

• ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího
prostředí

• ČSN EN ISO 14713 Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti korozi –
Povlaky zinku a hliníku – Směrnice

• ČSN EN ISO 2063-2 - Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2:
Realizace systémů ochrany proti korozi
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Atmosférická koroze

 korozní agresivita atmosféry ČSN EN ISO 9223

 korozní rychlost po 1 roce expozice konstrukčních kovů
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rovnice znehodnocení - uhlíková ocel 

rcorr = 1.77·[SO2]0.52·exp(0.020·RH)·exp(fSt)      
+ 0.102·[Cl-]0.62·exp(0.033·RH+0.040·T)         

fSt = 0.150·(T-10) je-li T≤10°C, 
v ostatních případech fSt = –0.054·(T-10)



Specifické příklady mikroklimat 
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nad mostovkou

komora
C1

Cb + 1

žádná doprava pod mostem  Cb – 1
intenzivní doprava pod mostem Cb/Cb +1 

stupeň korozní agresivity mikroklimatu mostu – závisí na stupni korozní 
agresivity pozadí Cb – pro ocel (pro zinek jiný model)



most Apollo, Bratislava
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7 let provozu

v projektu povrchové úpravy C5I – příloha 
časopisu Konstrukce 5/2004

zvýšené působení vlhkosti– četnější výskyt 
mlh a kondenzací - 5

části konstrukce pod mostovkou - působení 
např. rozmrazovacích prostředků (soli) - S1

korozní agresivita C4
0,9 g Cl-.m-2
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Atmosférická koroze

 dlouhodobé korozní chování konstrukčních kovů ČSN ISO EN 9224 Koroze
kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér –Směrné hodnoty pro stupně
korozní agresivity

D = rcorr tb

kde

t je doba expozice v rocích,
rcorr je korozní úbytek po 1 roce v μm (podle ČSN EN ISO 9223 – stanovený       

nebo odvozený),
b je specifický koeficient – odvozený na základě skutečných korozních úbytků 
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 ocel – nízkolegovaná a nízkolegovaná se zvýšenou odolností proti
atmosférické korozi (patinující ocel) – parabolický průběh – vrstva
korozních produktů

b pro uhlíkovou ocel: 0,523

b pro patinující ocel

 zinek – lineární průběh 

b pro zinek: 0,813
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Nízkolegované oceli

 vždy s povrchovou úpravou – nátěrové a/nebo kovové povlaky – systémy
protikorozní ochrany (PKO)

duplexní systémy     LD = k . (LZn +  Lp)

LD - životnost duplexního systému (roky)
LZn - životnost zinkového povlaku (roky)
LP - životnost nátěru na oceli (roky)
k - faktor závislý na prostředí; k ~ 1,5 až 2,3

 korozní napadení až po selhání povrchové úpravy – překročení životnosti
PKO

 rovnoměrná korozní napadení

 konstrukční řešení – lokální ovlivnění ploch, lokální formy korozního napadení
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Rozložení typických forem korozního napadení na mostní konstrukci 
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rychlost důlkového korozního napadení

d = k.t⅓

kde d je hloubka důlku (μm),
t je doba expozice (roky),
k je konstanta závisející na materiálu a podmínkách prostředí (stupni

korozní agresivity).

stupeň korozní 
agresivity

korozní napadení (µm)
rovnoměrné 

napadení
důlkové napadení

maximální průměrné faktor
C2 14 75 42 1,8
C3 35 185 78 2,4

faktor = 
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Pňovanský most je železniční most
přes přehradu Hracholusky

stavba 1900

první rozsáhlá oprava 1969-1972

základní suříkový nátěr aplikovaný na
povrch oceli s okujemi a několik vrstev
opakovaných opravných nátěrů
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most přes řeku Desnou na silnici I/11 ze
Šumperka do Ostravy v obci Petrov nad
Desnou

výstavba 1906

tloušťka PKO

OK nad mostovkou 260 – 400 µm
OK pod mostovkou 115 – 300 µm
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obnova nátěrového povlaku pouze v části OK nad mostovkou – viditelné plochy
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lávka Lochotín, Plzeň

postavená v letech 1929 až 1930

horní pás většiny příčníků zkorodovaný
korozí oslabený dolní pás příčníků v
místě přípojů k hlavním nosníkům

lokální důlkové napadení

spárová koroze
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aplikace NS v r. 2014 – stav po 6 letech – nerovnoměrné tloušťky, nedostatečná
příprava povrchu
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Nízkolegovaná ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi –
patinující ocel (Atmofix, Corten, apod.)

- dlouhodobě relativně nízké korozní rychlosti
- základní korozní vlastnost – ochranná patina – legování oceli do 2 % (Cu, P, Cr, 

Mn)
- první most 1963, USA
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 postupný vývoj ochranné patiny – podle podmínek prostředí (vlhkost,
znečištění SO2)

 v ČR v současné době výrazně delší (v 70 – 80. letech – 5 let, nyní 10 a více
let)

 vliv konstrukčního řešení



Zinkové povlaky

• zinkový povlak zhotovený žárovým ponorem – menší OK, pomocné OK

• zinkový (slitinový 15%Al) povlak stříkaný za tepla (metalizace)

ČSN EN ISO 9223 a ČSN EN ISO 9224 – korozní rychlost stejná jako zinku

specifické problémy – přilnavost, tloušťka povlaků

lokální formy korozního napadení, podkorodování
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povlak žárového zinku (HDG) – lávka – duplexní PKO 

ponor svařených segmentů

nevhodné složité konstrukční řešení – defekty (nepokované plochy)
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Základní pravidla – ČSN EN ISO 14713

- vhodná ocel (obsah Si, Al, Mn)
- tloušťka povlaku (tloušťka oceli, typ oceli)
- vhodné konstrukční řešení – výtokové otvory
- pálené, řezané hrany - přilnavost
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zábradlí lávky přes D5 – nová HDG 
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žárově stříkané povlaky
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lávka přes D5

30 let expozice
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Korozivzdorné oceli

základní skupiny podle mikrostruktury:

- feritické – Cr, Mo
- austenitické – Ni, Mo, N – cena Ni
- martensitické,
- austeniticko-feritické (duplexní) 

12 - 30 % Cr, až 30 % Ni, až 24% Mn, Mo, Cu, Si, Al, Ti, Nb, Ta, W, V, N
nízké obsahy S a P - do 0,03 %
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Cr2O3

základní materiál s vrstvou 
s  vyšším obsahem Cr

PREN = %Cr + 3.3(%Mo) + x(%N)
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Konstrukce dálničního mostu v Durbanu v Jižní Africe z feritické korozivzdorné
oceli opatřené nátěrem
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ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4:
Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

- základních charakteristiky, pevnostní a mechanické vlastnosti
- korozní odolnost a životnost, typy korozního napadení
- doporučené třídy korozivzdorných ocelí pro atmosférické aplikace - tabulka A.3
- doporučení na konstrukční uspořádání omezující korozní napadení - např.

zabránění bimetalické korozi ve spoji nestejných materiálů

třída oceli podle
ČSN EN 10088

stupeň korozní agresivity podle ČSN EN ISO 9223
C2 C3 C4 C5 CX

1.4301 Y (Y) (Y) X X
1.4403 O Y Y (Y) X

O možné použití
Y vhodné použití
X pravděpodobnost zvýšeného korozního napadení
(Y) nutná vhodná opatření (tj. je předepsán relativně hladký povrch a pravidelné čištění)
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Mezinárodní a národní předpisy (Eurokód 3, EN 1993-1-4, DIBt Z.30.3-6)

• speciální systémy klasifikace pro hodnocení vhodnosti použití jednotlivých typů
korozivzdorných ocelí na základě posouzení jednotlivých rizik vzniku korozního
napadení korozivzdorných ocelí

• tzv. faktor korozní odolnosti (corrosion resistance factor CRF). Každý rizikový
faktor (chloridy, SO2, vliv vody) je hodnocen určitými body a hodnota CRF je
jejich součtem:

CRF = F1 + F2 + F3

kde
F1 = riziko depozice chloridů (klasifikace +1 až -15, na základě vlivu přímořské

lokality a/nebo vzdálenosti od komunikace, posypové sole),
F2 = riziko depozice SO2 (klasifikace 0 až -15, na základě průměrné koncentrace

SO2),
F3 = možnost oplachu povrchu srážkami (klasifikace +1 až -7).
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7 mostních konstrukcí - po 4 až 12 letech expozice - příklady 
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most konstrukce
expozice 

(roky)
F1 CRF defekty

Orrhammarvagen nosníky, deska 6 -3 II/III kontaminace
Aňora obloukový nosník 4 -5 II/III kontaminace
Nynasham nosníky, opěrná deska 4 -10 II/IV důlková koroze
Solvesborg obloukový nosník 2 -10 III/IV kontaminace
Puerto Arrupe komorový nosník 12 -3 II/III kontaminace
Holyhead obloukový nosník 9 -15 IV/V kontaminace



Životnost mostních konstrukcí

 typ a korozní rychlost konstrukčního materiálu, korozní agresivita lokality a
mikroklimatu konstrukce

 podle typu materiálu a konstrukčního řešení – rovnoměrná a/nebo lokální
korozní napadení

 volba protikorozní ochrany – typ, tloušťka, způsob aplikace, předúprava
povrchu

 údržba - opravy
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