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ÚVOD

Ostění silničních tunelů je téměř vždy z betonu, vozovky rovněž, pří-
padně jsou asfaltobetonové. Dalšími materiály používanými v tunelech
jsou oceli (výztuž betonu, konstrukční vybavení), pro technologické
a technické vybavení se pak používají vybrané plasty, kompozity, barev-
né kovy, slitiny, nerezová ocel apod. Všechny tyto materiály pro tunely
by měly být navrženy a použity tak, aby agresivnímu prostředí v tunelech
odolávaly co nejdéle a nemusely se příliš často opravovat nebo vyměňo-
vat, což způsobuje již zmíněné nutné uzavírky tunelů, nemalé finanční
náklady a následné komplikace v dopravě na povrchu. Stavební kon-
strukce tunelů se navrhují na životnost 100 let, technické a technologic-
ké vybavení pak obvykle na dobu 15 let. Uvedené životnosti nezname-
nají, že by se v jejich průběhu na tunel a jeho vybavení nemuselo „sahat“,
ale při standardní předepsané údržbě by se určitě neměly po dobu život-
nosti vyměňovat.

KLASIFIKACE PROSTŘEDÍ V TUNELECH

Standardně se pro klasifikaci prostředí z hlediska koroze používá jako
vstupních údajů pro odpovídající návrh jakýchkoliv materiálů ČSN EN
12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
(obr. 1). Norma definuje korozní agresivitu obecného venkovního
a vnitřního prostředí a rozděluje agresivní prostředí podle stupně koroz-
ní agresivity do několika skupin. Pro tunely se standardně uvažuje vždy
s prostředím odpovídajícím skupinám C4 nebo C5 v obr. 1 (červeně
označeno). Jejich charakteristika, uvedená v této normě, však zjevně pří-
liš neodpovídá skutečnému prostředí v tunelech, protože nezohledňuje
vliv automobilové dopravy a emisí z výfukových plynů, které jsou
v tunelech výrazně koncentrovány v důsledku „uzavřeného“ prostoru
a kvůli výrazně horším rozptylovým podmínkám. Navíc zde zcela chybí
působení UV slunečního záření a přirozený oplach deštěm, jako je tomu
na povrchových úsecích pozemních komunikací. Podle statistik ČHMÚ
je v ČR průměrně každý měsíc 5 až 10 dní se srážkami alespoň 10 mm
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ABSTRAKT

V České republice je v současnosti v provozu 21 silničních, dálničních a městských tunelů o celkové délce kolem 30 km. Tunely představují
nejnáročnější úseky pozemních komunikací z hlediska investičních, ale zejména provozních nákladů. Tunely se budují jako stavby převádějící
pozemní komunikaci pod nějakou překážkou, kterou nelze překonat povrchovou, a výrazně levnější variantou trasování pozemní komunikace.
To znamená, že každé uzavření tunelu vyvolává nutnost použití objízdných povrchových tras, které musí tyto překážky překonat po povrchu,
a jsou tedy logicky obvykle nedostatečné a výrazně méně kapacitní, případně neúměrně prodlužují trasu. Jedním z faktorů, vyvolávajících totál-
ní uzavírky tunelů jsou sanační práce na jejich stavebních a technologických součástech. A zde hraje velkou roli životnost stavebních konstrukcí
a vybavení tunelů a potažmo jejich odolnost proti působení agresivního prostředí v tunelech. Stav některých, zejména kovových součástí již po
pěti či deseti letech provozu je někdy až alarmující. A jaké je vlastně to agresivní prostředí v tunelech a co ho ovlivňuje?

ABSTRACT

There are currently 21 road, motorway and urban tunnels with the total length of 30km operated in the Czech Republic. They represent the
most demanding sections of roads in terms of the investment and, first of all, operating costs. Tunnels are constructed as structures transfer-
ring underground roads under some obstacles which cannot be overcome by a surface, significantly cheaper, variant of the at-grade road align-
ment. It means that any tunnel closure brings about the necessity for using surface diversions which have to overcome the obstacles on the sur-
face and are therefore logically usually insufficient and their capacity is significantly smaller or they inadequately extend the length of the rou-
tes. One of the factors causing total closures of tunnels lies in the work operations on the rehabilitation of their civil engineering and techno-
logy parts. In this problem, a significant role is played by the durability of civil engineering structures and equipment of tunnels, respectively
their resistance against the action of corrosivity of the environment inside tunnels. The condition of some, first of all metallic, components after
five or ten years of operation is sometimes alarming. And what is the corrosive environment in tunnels and what does influence it? 

INTRODUCTION

The lining of road tunnels is nearly always made of concrete; road-
ways are also made of concrete or of asphalt concrete. Other materi-
als used in tunnels comprise steel (concrete reinforcement, structural
equipment); selected plastic materials, composites, non-ferrous
metals, alloys, stainless steel etc. Are used for technology and techni-
cal equipment. All of these materials used for tunnels should be de-
si gned and used in a way providing resistance to the corrosive envi-
ronment in tunnels as long as possible so that they do not have to be
repaired or replaced too often, causing the above-mentioned closures
of tunnels, significant financial costs and subsequent complications in
traffic on the surface. Civil engineering structures of tunnels are de-
signed for the life length of 100 years, technical and technology equ-
ipment usually for 15 years. The above-mentioned life lengths do not
mean that it would not be necessary to “touch” them during the design
life, but that they certainly should not be replaced during the design
life if they are maintained in a standard way. 

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENT IN TUNNELS 

ČSN EN 12944-2 Paints and varnishes – Corrosion protection of
steel structures by protective paint systems – Part 2: Classification of
environments is used as a standard for the classification of environ-
ments from the aspect of corrosion (see Fig. 1). The standard defines
the corrosive action of a general external and internal environment and
divides the corrosive environment according to the degree of corrosi-
ve aggression into several groups. For tunnels, the environment cor-
responding to groups C4 or C5 (marked red in Fig. 1) is always taken
into account as a standard. However, their characteristic contained in
this standard obviously does not correspond too much to the real envi-
ronment in tunnels because of the fact that it does not take into consi-
deration the influence of vehicular traffic and exhaust emissions
which are distinctly concentrated in tunnels due to the “closed” space
and significantly worse dispersion conditions. In addition, the UV sun
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radiation and the natural washing by precipita-
tion which exist on open-air roads are comple-
tely missing there. According to the Czech
hydrometeorological institute, there are 5 to 10
days with precipitation at least 10mm on avera-
ge every month and the annual precipitation
total fluctuates about 650mm in the long term
in the Czech Republic. It means that each squa-
re meter of a roadway outside a tunnel is 
washed by the Mother Nature with 650 litres of
water. It is in contrast with tunnels, which are
washed usually twice a year with considerably
smaller amount of water, even though using
brushes and chemicals. 

WHAT ARE THE CAUSES OF DESTRUCTI-
ON OF TUNNEL EQUIPMENT? 

The destruction of civil engineering and
structural materials can be in general called by
various names – corrosion, oxidation, carbona-
tation, etching, dissolution, embrittlement,
structural or microstructural disintegration etc.
An omnipresent matter and catalyst practically
of all destructive processes is common water in
all its states. Water is a relatively harmless li -
quid, harmless to environment and it is someti-
mes even possible to drink it. But it is comple-
tely different from the aspect of causes of cor-
rosion. And, in addition, paradoxically, the cle-

arer water without dissolved ions and cations the more it behaves as
a solvent and binds on itself everything possible it comes into contact
with and creates acids, lyes and other corrosive solutions or aerosols.
But even water itself in the purest form (distilled water) is corrosive to
concrete and it is not without reason that it is called “hungry” water. 

Water in the internal roadway space of a tunnel is present for seve-
ral following causes.
Seeping groundwater 

It is not possible owing to waterproofing systems used, but the prac-
tice and operation of tunnels show something different. Groundwater
is very frequently highly corrosive to concrete and the majority of
metals. Its corrosivity depends on hydrogeological conditions in the
ground environment surrounding the tunnel. Groundwater, even com-
pletely not corrosive but seeped into the tunnel, “gains” significant
vices, such as a high pH level (commonly 10 to 12), owing to seeping
through concrete, in particular to the contact with sprayed concrete,
which is usually used for the primary lining; it contains dissolved
metals and chemical compounds from the sprayed concrete accelera-
ting and improving additives. 
Rainwater from external environment 

Although it does not rain in tunnels and rainwater is usually direc-
ted outside the tunnel, each vehicle “carries” certain amount of water
into the tunnel on itself and sprays it throughout the roadway space in
the form of a water curtain or aerosol. A lorry, for example, common-
ly carries 50 litres and more water on itself. It is generally known that
roadways in the tunnels even more than one kilometre long are com-
pletely wet during the rain. And it is only water which is visible. Water
running down, dripping and spraying from vehicles or dispersed in the
air is in a direct contact with engine and exhaust gases, tyres and other
components of vehicles, which can increase the corrosivity of the
water solution to building materials. Theoretically, rainwater is a sim-
ple condensate of water mist (nearly distilled water), but before it falls
down on ground, it has to pass through our anthropogenic atmosphe-
re the content of which in terms of noxious substances cannot be made
illusions about. In this way the relatively pure condensate absorbs lots

a roční úhrn srážek se dlouhodobě pohybuje kolem 650 mm. To zname-
ná, že každý metr čtvereční vozovky mimo tunel omyje matička příroda
každoročně množstvím 650 litrů relativně čisté vody. Na rozdíl od tune-
lů, které se myjí obvykle pouze dvakrát ročně a řádově menším množ-
stvím vody, byť za použití kartáčů a chemických prostředků. 

CO ZPŮSOBUJE DESTRUKCI VYBAVENÍ TUNELŮ?

Destrukci stavebních a konstrukčních materiálů lze obecně označovat
různými názvy – koroze, oxidace, karbonatace, leptání, rozpouštění,
křehnutí, rozpad makro nebo mikrostruktury apod. Všudypřítomnou lát-
kou a katalyzátorem prakticky všech destrukčních procesů je obyčejná
voda, a to ve všech svých skupenstvích. Voda je relativně neškodná kapa-
lina, neškodná vůči životnímu prostředí, a dokonce se dá bez následků
někdy i pít. Úplně jinak je tomu ale z hlediska příčin koroze. A navíc,
paradoxně, čím je voda čistější a bez rozpuštěných iontů a kationtů, tím
víc se chová jako rozpouštědlo a váže na sebe všechno možné, s čím při-
jde do styku a vytváří tak kyseliny, louhy a další agresivní roztoky nebo
aerosoly. Ale již i sama voda v nejčistší podobě (destilovaná voda) je
agresivní vůči betonu, a ne nadarmo se nazývá vodou „hladovou“. 

Voda ve vnitřním dopravním prostoru tunelu se vyskytuje z několika
následujících příčin.
Prosakující podzemní voda 

Teoreticky to díky používaným izolačním systémům není možné, ale
praxe a provoz v tunelech ukazují něco jiného. Podzemní voda bývá
velmi často agresivní vůči betonu i většině kovů. Její agresivita závisí na
hydrogeologických podmínkách v horninovém okolí tunelu. Podzemní
voda, byť i zcela neagresivní, ale prosáklá do tunelu „získává“ díky pro-
sakování skrz beton, zejména pak kontaktem se stříkaným betonem,
obvykle používaným pro primární ostění, výrazné nectnosti, jako je
vysoké pH (běžně 10 až 12), obsahuje rozpuštěné kovy a chemické slou-
čeniny z urychlovacích a zušlechťujících přísad stříkaného betonu. 
Dešťová voda z vnějšího prostředí 

V tunelech sice neprší a dešťová voda z vozovky se obvykle odvádí
mimo tunel, ale každé projíždějící vozidlo na sobě jisté množství vody do

Obr. 1 Klasifikace prostředí z hlediska korozní agresivity atmosféry dle ČSN EN 12944-2
Fig. 1 Classification of environments in terms of corrosive aggression of atmosphere according to ČSN EN 12944-2

stupeň korozní agresivity příklad typického venkovního prostředí příklad typického vnitřního prostředí
corrosive aggression degree example of typical external environment example of typical internal environment

C1 velmi nízká  C1 very low vytápěné budovy s čistou atmosférou, např.
kanceláře, školy, obchody, hotely heated
buildings with clean atmosphere, e.g. offi-
ces, schools, shops, hotels 

C2 nízká C2 very low atmosféra s nízkou úrovní znečištění, nevytápěné budovy, kde může
převážně venkovní prostředí docházet ke kondenzaci,
low pollution level atmosphere např. sklady, sportovní haly

unheated buildings where condensation can
develop, e.g. stores, sports halls 

C3 střední  C3 medium městské průmyslové atmosféry výrobní prostory s vysokou vlhkostí
s mírným znečištěním SO2; přímořské a malým znečištěním ovzduší,
prostředí s nízkou salinitou např. výrobny potravin, pivovary, mlékárny
urban industrial atmospheres little polluted production spaces with high humidity 
with SO2; coastal environment with low and low air pollution, e.g.
salinity food factories, breweries, dairies 

C4 vysoká  C4 high průmyslové prostředí a přímořské chemické závody, plavecké bazény,
prostředí s nízkou salinitou loděnice a doky na mořském pobřeží
low salinity industrial environment chemical factories, swimming pools,
and coastal environment shipyards and docks on the seashore

C5 – I velmi vysoká průmyslové prostředí s vysokou budovy nebo prostředí s převážně trvalou
(průmyslová) vlhkostí a agresivní atmosférou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší
C5-I – very high (industrial) industrial environment with high humidity buildings or environment with mostly permanent

and corrosive atmosphere condensation and high pollution of air

C5 – M velmi vysoká (přímořská) přímořské prostředí s vysokou salinitou budovy nebo prostředí s převážně trvalou
C5 – M very high (coastal) coastal environment with high salinity kondenzací a vysokým znečištěním ovzduší

buildings or environment with mostly perma-
nent condensation and high pollution of air

stupně korozní agresivity atmosféry
atmosphere corrosive aggression degree
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of additives. The term “acid rain” provably liquidating greenery is cer-
tainly very well known. 
Water mist

Even though each tunnel is perfectly insulated and there is no rain
in it, water is contained in the air:

•  naturally in the form of water vapour (the higher temperature the
higher concentration); 

•  in LPG and CNG exhaust gases ( increasingly efficient catalysts
of combustion engines of classical engines);

•  in LPG and CNG exhaust gases – significantly multiplicatively
more than in diesel oil and petrol;

•  air condition outlets and dripping (today practically each
vehicle);

•  hydrogen drive – only water vapour.

„REFINING“ CORROSION ADDITIVES IN WATER SOLUTIONS 

Chlorides

They are probably the most common chemicals on roads. In contrast
with outdoor environment, where road salt is washed by rain and 
further “removed” by other weather influences, relatively very favou-
rable conditions for the deposition of chlorides exist in tunnels. Tunnels
are commonly washed only twice a year in contrast with the precipita-
tion outdoor, as mentioned above. It means that some amount of sodi-
um chloride (road salt) is present in a tunnel practically permanently. 
Inorganic compounds in exhaust gases 

They are first of all carbon oxides, sulphur oxides, nitrogen oxides
chemically designated as CO, CO2, SO2, NO a NO2, originating both
by perfect and imperfect combustion of fuels of organic origin. These
chemicals are highly harmful to humans. They are usually monitored
in tunnels and forced ventilation is started on the basis of their con-
centration in the air, of course if it is installed 
Organic compounds in exhaust gases 

In contrast with the above-mentioned gases, the concentration of
these matters in the tunnel atmosphere is not monitored, first of all
because of high costs of measurements of their concentrations and the
fact that possibly installed measuring devices would endure in the cor-
rosive tunnel environment for a negligibly short time. The following
chemicals occur in tunnels most frequently:

HCHO formaldehyde;
HC-CHO aldehydes;
HC-CO ketones;
NMHC non methane hydrocarbons;
NM-OG non methane organic gas;
PAC polycyclic aromatic compounds;
PAH polycyclic aromatic hydrocarbons. 

CHEMICAL REACTIONS IN TUNNEL ENVIRONMENT 

After the enumeration of chemicals which can be encountered in
tunnels, it is possible to start to combine the chemicals and mention
some chemical and subsequent corrosion processes which can and
obviously do occur in a tunnel environment. 

Road salt (sodium chloride) dissolved in water (brine) was until
recently used for production of hydrochloric acid (HCl). The relati-
vely simple production lied in heating brine and gradual adding 
sul phuric acid to it. The high temperatures of exhaust tubes, turbo
units and, first of all, catalysts in combination with the saturated aero-
sol containing sulphuric acid are able to rather faithfully simulate the
conditions of the production of this acid. Potassium salt (potassium
chloride), the so-called cattle salt, which also occurs in road salt mate-
rials and is commonly used, behaves similarly. 

Sulphuric acid (H2SO4) is one of best known acids. It originates
by oxidisation (burning, high temperatures) of sulphurous acid, which
again easily originates by simple combination of sulphur oxide with

tunelu „přiveze“ a v podobě vodní clony, resp. aerosolu, rozpráší v celém
dopravním prostoru. Např. nákladní auto má na sobě běžně kolem 50
litrů vody a více. Je obecně známo, že při dešti mají tunely délky i více
než jeden kilometr zcela mokré vozovky. A to je pouze voda viditelná. Po
vozidlech stékající, skapávající a rozstříkaná či ve vzduchu rozptýlená
voda je v přímém kontaktu s motorovými a výfukovými systémy, s pneu-
matikami a dalšími součástmi vozidel, které mohou agresivitu vodního
roztoku na stavební materiály zvyšovat. Teoreticky je dešťová voda pro-
stý kondenzát vodních par (téměř destilovaná voda), ale než dopadne
z oblak na zem, musí projít přes naši antropogenní atmosféru, o jejímž
obsahu z hlediska škodlivin si nelze dělat iluze. Touto cestou tak do sebe
relativně čistý kondenzát nabere spoustu přísad. Pojem „kyselé deště“,
prokazatelně likvidující zeleň, je jistě velmi dobře znám.
Vodní pára

I když je tunel dokonale zaizolovaný a venku neprší, je voda obsaže-
na ve vzduchu:

•  přirozeně ve formě vodních par (čím vyšší teplota, tím vyšší kon-
centrace); 

•  ve výfukových plynech (čím více a účinnějších katalyzátorů spalo-
vacích motorů u klasických pohonných hmot, tím více);

•  ve výfukových plynech LPG a CNG – výrazně násobně více než
u nafty a benzinu;

•  výdechy a úkapy z klimatizací vozidel (dnes prakticky každé
vozidlo);

•  vodíkový pohon – výhradně vodní pára.

„ZUŠLECHŤUJÍCÍ“ KOROZNÍ PŘÍSADY VODNÍCH ROZTOKŮ

Chloridy

Jsou asi nejběžnější chemikálií na pozemních komunikacích. Na roz-
díl od venkovního prostředí, kde jsou posypové soli omývány deštěm
a dále „uklízeny“ ostatními povětrnostními vlivy, je v tunelech pro uklá-
dání chloridů velmi příznivé prostředí. Tunely se běžně myjí pouze dva-
krát do roka na rozdíl od dešťových srážek venku, jak bylo již uvedeno.
Takže chlorid sodný (posypová sůl) je v tunelu v nějakém množství prak-
ticky neustále. 
Anorganické sloučeniny ve výfukových plynech

Jde především o oxidy uhlíku, síry a dusíku, chemicky označované
jako CO, CO2, SO2, NO a NO2, vznikající dokonalým i nedokonalým
spalováním pohonných hmot organického původu. Pro člověka jde
o vysoce škodlivé a v tunelech obvykle sledované chemické látky, na
základě jejichž koncentrace ve vzduchu se spouští nucená ventilace,
samozřejmě pouze pokud je v tunelu nainstalována. 
Organické sloučeniny ve výfukových plynech

Na rozdíl od výše uvedených plynů se koncentrace těchto látek
v ovzduší tunelu nesleduje, zejména kvůli vysokým nákladům na měře-
ní jejich koncentrací a faktu, že případná instalovaná měřicí zařízení by
v agresivním prostředí tunelu vydržela zanedbatelně krátkou dobu. Jde
o následující nejčastěji se vyskytující chemické látky:

HCHO formaldehyd;
HC-CHO aldehydy; 
HC-CO ketony; 
NMHC non methane hydrocarbons (uhlovodíky bez metanu); 
NM-OG non methane organic gas (nespálené palivo bez metanu); 
PAC polycyclic aromatic compounds (těžké uhlovodíky); 
PAH polycyclic aromatic hydrocarbons (polycyklické aroma-

tické uhlovodíky).

CHEMICKÉ REAKCE V PROSTŘEDÍ TUNELŮ

Po výčtu chemických látek, které se v tunelech mohou vyskytovat, je
možné začít tyto chemikálie kombinovat a zmínit některé chemické
a následně korozní procesy, které v tunelovém prostředí mohou nastat
a zjevně i nastávají.
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water under common temperatures. These two chemicals are encoun-
tered in tunnel environment. 

Nitric acid (HNO3) is produced industrially by oxidation of azine
(ammonia) with metallic platinum acting as a catalyst, under increa-
sed temperature and pressure. But it is possible to find a similar “envi-
ronment” and source matters for this reaction in combustion engines
and, in particular, at the latest “ecological” diesel engines with the
AdBlue technology prescribed by the law (see Fig. 2) and catalysers
containing platinum. 

It is generally known that the above-mentioned acids, called in
Czech nicely also as caustic matters, dissolve usually the majority of
metals, paradoxically the more efficiently the more they are dissol-
ved (of course by water they have plenty in tunnels). It is so because
of the fact that concentrated acids usually react with metals by 
forming an oxidised layer on the metal surface, which subsequently
protects them against further corrosion. In practice, this phenomenon,
and in fact even the usually used method of protecting, for example,
steel against corrosion, is called the passivation of metals and con-
centrated nitric and sulphic acids are used by it. Unfortunately, the
passivation of metals does not exist in tunnels, obviously due to low
concentrations. 

A funny detail regarding acids to the end: If we mix hydrochloric
acid and nitric acid in a 3:1 ratio, we will receive a super caustic
matter – the so called aqua regia, which dissolves even gold and
platinum!

Another generally known fact is the willingness of calcium (one
of the main chemical elements of all cementitious mixtures, there-
fore even concrete) to dissolve practically in any acid – the so-cal-
led corrosion and disintegration of concrete microstructure. In con-
nection with the action of atmospheric carbon oxides, the degrada-
tion of concrete, but also mortar and plaster, is called carbonatation
– which causes decreasing of pH, disintegration of microstructure
and subsequent corrosion of steel reinforcement. 

HUMAN FACTOR OF CORROSION CONSEQUENCES 
OF THE ENVIRONMENT IN TUNNELS 

The so-called bimetallic corrosion is a relatively frequent pheno-
menon in road tunnels, of course under suitable climatic conditions
and sufficient amount of water vapour in the air, which can be without
problem guaranteed with respect to the above-mentioned facts. From
the chemical point of view, it is a reaction of two different metals in

an electrolyte, in this case in water or
a humid environment, and origination of
the so-called galvanic cell. This shortco-
ming, e.g. using galvanised nuts, washers
or other auxiliary and “unimportant” ele-
ments instead of stainless steel ones, is very
frequent in particular at fastening materials
for the today already stainless bearing
structures used for the tunnel equipment. It
ultimately leads to corrosion of both con-
tact materials. This shortcoming is at the
first sight and during the first year visually
undetectable unless the inspection or super-
vising body takes a magnet into the pocket
and checks each nut or washer (stainless
nuts and washers in a tunnel must not be
magnetic). The same applies, for example,
to the assembly of aluminium (even though
anodised) luminaries or other equipment
with the duration guarantee for environ-
ment 5, which can be easily lost by simple
tightening of a common fixing galvanised

Posypová sůl (chlorid sodný) rozpuštěná ve vodě (solanka) se až done-
dávna používala k výrobě kyseliny chlorovodíkové (HCl), českým
názvem pak kyseliny solné (právě díky průmyslové výrobě ze solného
roztoku se tato kyselina takto česky nazývá). Poměrně jednoduchá výro-
ba spočívala v zahřívání solného roztoku za přidávání kyseliny sírové.
Vysoké teploty výfukových potrubí, turbodmychadel a zejména kataly-
zátorů v kombinaci s nasyceným aerosolem obsahujícím kyselinu síro-
vou dokážou podmínky výroby této kyseliny celkem věrně nasimulovat.
Obdobně se chová i tzv. sůl draselná (chlorid draselný), tzv. dobytčí sůl,
která se v posypových materiálech rovněž vyskytuje a běžně používá. 

Kyselina sírová (H2SO4) je jednou z nejznámějších kyselin, která
vzniká oxidací (hoření, vysoké teploty) kyseliny siřičité, která zase snad-
no vznikne prostým sloučením oxidů síry s vodou za běžných teplot. Obě
tyto chemikálie se v tunelovém prostředí vyskytují.

Kyselina dusičná (HNO3) se průmyslově vyrábí oxidací azanu (čpav-
ku, amoniaku) za katalýzy kovovou platinou za zvýšené teploty a tlaku.
Obdobné „prostředí“ a zdrojové látky pro tuto chemickou reakci lze však
nalézt ve spalovacích motorech a zejména u nejmodernějších „ekologic-
kých“ naftových motorů s dnes zákonem nařízenou technologií AdBlue
(obr. 2) a platinu obsahujícími katalyzátory. 

Je obecně známé, že výše uvedené kyseliny, česky hezky nazývané též
žíraviny, rozpouštějí běžně většinu kovů, paradoxně pak tím efektivněji,
čím jsou zředěnější (samozřejmě vodou, které mají v tunelech dostatek).
Koncentrované kyseliny totiž reagují s kovy obvykle tak, že vytvoří ve
velmi krátké době na povrchu kovu zoxidovanou vrstvu, která pak kovy
chrání proti další korozi. V praxi se tento jev, a potažmo i běžně používa-
ný způsob ochrany např. oceli proti korozi, nazývá pasivace kovů a pou-
žívají se při něm koncentrované kyseliny dusičné a sírové. V tunelech
bohužel k pasivaci kovů kvůli zjevně nízkým koncentracím nedochází.

A perlička ohledně kyselin na závěr: Smícháme-li kyselinu chlorovo-
díkovou (solnou) a kyselinu dusičnou v poměru 3:1 dostáváme superží-
ravinu – tzv. lučavku královskou, která rozpouští i zlato a platinu!

Další obecně známou skutečností je ochota vápníku (jeden z hlavních
chemických prvků všech cementových směsí, a tedy i betonu) rozpouštět
se prakticky v jakékoliv kyselině – tzv. koroze a rozpad mikrostruktury
betonu. V souvislosti s působením vzdušných oxidů uhlíku se degradace
betonu ale i malt a omítek nazývá karbonatací – způsobuje pokles pH,
rozpad mikrostruktury a následnou korozi ocelové výztuže. 

LIDSKÝ FAKTOR KOROZNÍCH DŮSLEDKŮ PROSTŘEDÍ V TUNELECH

Poměrně častým jevem v silničních tunelech je tzv. bimetalická koro-
ze, samozřejmě za vhodných klimatických podmínek a dostatku vodní

Obr. 2 Schéma fungování motoru se systémem AdBlue
Fig. 2 Chart of functioning an engine equipped with the AdBlue system 

močovina urea

vzduch air

řídicí jednotka
motoru 

engine control
unit

výfukové
plyny

exhaust
gases

čpavek – ekologicky neškodný?  
ammonia – environmentally harmless?

motor engine



41

27. ročník - č. 3/2018

páry ve vzduchu, což lze na základě výše uvedeného bezproblémově
garantovat. Z chemického hlediska jde o reakci dvou různých kovů
v nějakém elektrolytu, zde ve vodě, resp. vlhkém prostředí, a vznik tzv.
galvanického článku. Zejména u spojovacího materiálu dnes již většinou
nerezových nosných konstrukcí pro technologie v tunelech je tento neš-
var velmi častý – např. používání (z úsporných důvodů) pozinkovaných
matic, podložek či jiných pomocných a „nedůležitých“ prvků namísto
nerezových, vede finálně ke korozi obou kontaktních materiálů. Tento
nešvar je na první pohled a v prvním roce provozu vizuálně nezjistitelný,
pokud si kontrolní nebo dozorující orgán nevezme do kapsy magnet
a nezkontroluje každou matici či podložku (nerez používaná v tunelu
nesmí být magnetická). Dtto platí např. pro montáž hliníkových (byť
i eloxovaných) svítidel či jiných zařízení s garancí životnosti pro pro-
středí C5, která může být snadno ztracena prostým dotažením obyčejné
upevňovací pozinkované nebo i nerezové matice bez podložky nebo
nešetrně s následným poškozením eloxu. Hliník pak zkoroduje v nejne-
vhodnějším místě, tedy v místě upevnění, což může mít fatální následky
pro účastníky provozu, např. při pádu svítidla. Dalšími lidskými faktory
s vlivem nejen na korozi, ale na degradaci materiálů v silničních tunelech
obecně, jsou rovněž technologická kázeň již při výrobě a následně při
montáži (správná technologie svařování a obrábění byť i kvalitních nere-
zových prvků) a údržbě (nešetrné zacházení při servisních činnostech). 

Příklady korozí poškozených součástí tunelů v českých zemích po
deseti letech provozu jsou na obr. 3 až 8.

ZÁVĚR 

Z uvedeného a zcela jistě ne úplného výčtu agresivních látek, koroz-
ních a degradačních procesů v silničních tunelech vyplývá, že o takovém
agresivním korozním koktejlu a souběhu negativního působení lidského
faktoru se tvůrcům zmiňované ČSN EN 12944-2 při definování klasifi-
kace vnějšího prostředí ani nezdálo a např. garance výrobců a dodavate-
lů ochranných povlakových systémů s certifikáty pro C5I nebo C5M jsou
pak zcela k ničemu. 

Na druhé straně není vůbec jednoduché, ne-li zcela nemožné, prostře-
dí v silničních tunelech nějak exaktně a jednoznačně obecně definovat.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že významným zdrojem
korozivity prostředí v silničních tunelech je automobilová doprava
a zejména nákladní automobilová doprava, která vyprodukuje největší
množství emisí, tedy agresivních látek. Její podíl však není u všech tune-
lů stejný, např. u městských tunelů bývá většinou těžká nákladní dopra-
va vyloučena, a naopak u některých dálničních tunelů dosahuje podíl
nákladních vozidel místy až 40 %. Rovněž složení výfukových plynů
doznalo a doznává v poslední době velkých změn v důsledku používání
stále novějších ekologičtějších systémů čištění a separace výfukových

or even stainless steel nut without a washer or owing to harsh tighte-
ning with subsequent damage to the anodised surface. Aluminium
corrodes then in the most inappropriate place, i.e. in the fixation point,
which may have fatal consequences for road users, for example in the
case of a fall of a luminary. Among other human factors affecting not
only corrosion but also the degradation of materials in road tunnels in
general, there are also the technology discipline as early as during pro-
duction and subsequently during installation (correct technology of
welding and machining of even good quality stainless steel elements)
and maintaining (rough handling during service activities). 

Examples of elements of tunnels damaged by corrosion in
Bohemian lands after ten years of operation are presented in Figures
3 to 8. 

CONCLUSION 

It follows from the presented, certainly not complete, enumeration
of corrosive matters, corrosion and degradation processes in road tun-
nels, that the authors of the above-mentioned ČSN EN 12944-2 stan-
dard did not even dream about such an aggressive corrosive cocktail
and the concurrence of the negative action of the human factor when
they defined the classification of external environment and, for exam-
ple, the guarantees of producers and suppliers of protective coating
systems by certificates for C51 or C5M are useless. 

On the other hand, it is not at all simple or even impossible to defi-
ne the environment in road tunnels exactly and unambiguously in
general. It is possible to state on the basis of the above-mentioned
facts that a significant source of corrosivity of the environment in
road tunnels lies in vehicular traffic, in particular the freight vehicu-
lar traffic, which produces the largest amount of emissions, i.e. cor-
rosive matters. But its contribution is not the same in all tunnels, for
example in urban tunnels; the heavy freight transport is mostly 
excluded, whilst the proportion of freight vehicles in some motor-
way tunnels amounts locally up to 40 per cent. Even the compositi-
on of exhaust gases has recently experienced and further experien-
ces great changes as a consequence of the use of ever newer envi-
ronmentally friendly systems of cleaning and separation of exhaust
gases. However, this development of combustion engines may have

Obr. 3 Injektážní krabička pojistného systému izolace (pozink. ocel)
Fig. 3 Grouting box of the waterproofing securing system (galvanised steel)

Obr. 4 Panikové kování dveří tunelové propojky (slitina barevných kovů)
Fig. 4 Panic fittings of cross passage door (an alloy of non-ferrous metals)
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and obviously has a rather negative influence on the structures used
and the tunnel linings threatened by corrosion. Even the geographi-
cal location of a tunnel (e.g. proximity to the sea) and the elevation
influence the amount of road salt, i.e. the source of dangerous cor-
rosive chlorides. It means that the environment in tunnels can obvi-
ously be objectively defined in terms of corrosivity only regionally
(the influence of the tunnel location and elevation) and considering
the traffic volume and the proportion of freight vehicles. All of that
carried out on the basis of measurements of the content of the above-
mentioned harmful and corrosive matters. But there will be problem
even in the technique and methodology of various measurements
and their certification so that the results of measurements have the
required professional weight and are further usable. If this effort
after all succeeds, more than one corrosion groups of environment
will probably originate. The subsequent legislative step will have to
lie in defining, and today also indispensable certifying, of the 
checking methodology and testing of products in the newly created
corrosive tunnel environments. It is a process very difficult to ima-
gine in the environment of the EU legislation and unification of
regulatory bases for the member countries, but certainly very costly.
In the Czech Republic, this problematic has started to be dealt with
by a committee for environment in tunnels, which was established
on the initiative of the operational section of the Road and
Motorway Directorate of the Czech Republic. 

Ing. VLASTIMIL HORÁK, AMBERG Engineering Brno, a. s.

plynů. Na použité konstrukce a vystrojení tunelů a jejich ohrožení koro-
zí však tento vývoj spalovacích motorů může, a zjevně i má vlivy spíše
negativní. I geografická poloha tunelu (např. blízkost moře) a nadmořská
výška mají vliv na množství používaných posypových solí, tedy zdroje
nebezpečných agresivních chloridů. Prostředí v tunelech z hlediska koro-
zivity by tak bylo možné objektivně definovat zřejmě pouze regionálně
(vliv polohy tunelu a nadmořské výšky) a podle intenzity dopravy a podí-
lu nákladních automobilů. To vše na základě měření obsahu uvedených
škodlivin a agresivních látek. Problémem ale bude již jen způsob a meto-
dika nejrůznějších měření a rovněž jejich certifikace, aby výsledky měře-
ní měly potřebnou odbornou váhu a byly dále použitelné. Pokud by se
toto přece jen podařilo, vznikne nejspíš vícero korozních skupin prostře-
dí. Následným legislativním krokem pak musí být definování a dnes rov-
něž nezbytné certifikování metodiky kontroly a zkoušení výrobků v těch-
to nově vytvořených agresivních tunelových prostředích. V prostředí
legislativy EU a sjednocování předpisových základen pro členské země
je to velmi obtížně představitelný proces, zcela určitě však velmi náklad-
ný. V ČR se touto problematikou již začala zabývat komise pro prostře-
dí v tunelech zřízená z iniciativy provozního úseku ŘSD ČR. 

Ing. VLASTIMIL HORÁK, AMBERG Engineering Brno, a.s.
Recenzovali Reviewed: Ing. Jiří Svoboda, Ing. Pavel Šourek

Obr. 5 Nouzové svítidlo (eloxovaný hliník)
Fig. 5 Emergency luminary (anodised aluminium)

Obr. 6 Lopatky proudového ventilátoru (eloxovaný hliník)
Fig. 6 Axial fan vanes (anodised aluminium)

Obr. 7 Pruhová signalizace (bimetalická koroze – nerez + ocel)
Fig. 7 Lane-use signals (bimetallic corrosion – stainless steel + steel)

Obr. 8 Bimetalická koroze (nerez + pozink. podložky)
Fig. 8 Bimetallic corrosion (stainless steel + galvanised washers) 


