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ABSTRAKT 

Předloţená disertační práce se zabývá elektrochemickým měřením pomocí 

ţelezných a oxidových elektrod v koncentrovaných roztocích a taveninách hydroxidu 

sodného. Pro elektrochemické experimenty v teplotním intervalu 25 – 650 
o
C byla 

sestavena experimentální aparatura. Aktivní povrch pracovní elektrody byl regulován 

pomocí mikrometrického šroubu. Hodnoty pH v intervalu 14 – 17 byly počítány 

z termodynamických údajů pro koncentrované roztoky NaOH a teplotu 110 
o
C. Získané 

hodnoty pH byly pouţity pro vysvětlení výsledků elektrochemických měření. Pro 

elektrochemické experimenty v 1M roztoku NaOH byly pouţity vybrané materiály na bázi 

ţeleza. Byl testován vliv rychlosti polarizace na elektrochemické reakce na ţelezné 

pracovní elektrodě v roztocích NaOH o různých koncentracích (31, 50 a 69 hm%). Na 

povrchu ţelezné pracovní elektrody byl elektrochemicky připravován nanostrukturovaný 

magnetit v oblasti transpasivity při vylučování kyslíku a vzniku ţelezanů. Byla studována 

přímá elektrochemická redukce takto připraveného magnetitu v roztocích NaOH o různé 

koncentraci. Byl studován vliv vývinu vodíku na tuto redukci. Na základě těchto 

experimentů byly nalezeny rozdíly mechanismu mezi roztoky o koncentraci 31 hm% a 

poloprovozně pouţívaném roztoku o koncentraci 50 hm%. Byla navrţena a odzkoušena 

metoda „in situ“ stanovení obsahu vody v kyselé a oxidu sodného v zásadité tavenině 

NaOH při teplotě 400 
o
C. V této souvislosti byl rovněţ studován pomocí matematického 

modelování způsob vazby vody v kyselé tavenině NaOH. Rovněţ byly řešeny moţnosti 

elektrochemického stanovení stupně odmoření nerezové austenitické oceli AISI 304 

v průmyslových podmínkách. Byla navrţena jednoduchá a rychlá metodika zaloţená na 

voltametrických a elektrochemických impedančních měřeních v prostředí 1M NaOH.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Oxidy ţeleza, magnetit, hematit, katodická redukce oxidů, hydroxid sodný, oxid 

sodný, tavenina hydroxidu sodného, bazicita tavenin, odmořování austenitických 

nerezových ocelí, struktura alkalických roztoků a tavenin. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The thesis addresses electrochemical measurements using iron and iron oxide  

electrodes in concentrated solutions and melts of sodium hydroxide. The experimental 

apparatus was assembled for the electrochemical experiments by the temperature range 25 

– 650 
o
C. Active surface of the experimental sondes was produced with micrometer 

movement of the electrode. Values of pH in the range of 14-17 were calculated from 

thermodynamic data for concentrated NaOH solutions for the temperature of 110 
o
C. The 

pH values were used for explanation of the received results of electrochemical 

experiments. Selected iron-based materials were used for experiments in 1M (4 % w/w) 

NaOH. A wire electrode of pure iron was prepared. Influence of scan rate on the 

electrochemical reactions of the wire electrode was studied in solution of NaOH with 

different concentrations (31, 50 and 69 % w/w). Nanostructured magnetite was 

electrochemically prepared on the surface of the wire electrode in the transpasivity region 

of oxygen and ferrates formation. Direct electrochemical reduction of the magnetite was 

studied in NaOH solutions with different concentrations. Influence of the 

electrochemically produced hydrogen on the reduction of magnetite was investigated. 

Based on these experimental data, several differences of reduction mechanism in the 

solutions having concentration of 31 and 50 % were found. A method for “in situ” 

determination of H2O and Na2O was designed in acidic and basic melts of NaOH at 

temperature of 400 
o
C. A mechanism of water bonds was studied in acidic melts of NaOH 

by mathematical modeling. Possibilities of electrochemical descaling quality determination 

of austenitic stainless steel AISI 304 were solved as well. Simply, easy and fastened 

voltammetric and electrochemical impedance methods was suggested for this 

determination in 1M solution of NaOH . 

 

KEY WORDS 

 Iron oxides, magnetite, hematite, cathodic reduction of oxides, sodium hydroxide, 

sodium oxide, sodium hydroxide melt, basicity of melts, pickling of austenitic stainless 

steels, structure of alkaline solutions and melts.  
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1. Úvod 

Předloţená disertační práce se zabývá oxidačně – redukčními reakcemi ţeleza a 

ocelí v soustavě NaOH – H2O. Tato soustava má velký praktický význam v celém rozsahu 

koncentrací pro studium oxidačně-redukčních reakcí ţeleza. Ve zředěném 1M roztoku 

NaOH při teplotě 25 
o
C je moţno provádět simulace koroze ocelové výztuţe v betonu. 

V koncentrovaných roztocích v rozsahu 31 hm% - 69 hm% probíhá intenzivní výzkum 

přímé elektrochemické redukce oxidů ţeleza. Pokud se v tomto procesu pouţije jako zdroj 

energie některý z obnovitelných zdrojů – kupříkladu fotovoltaika, pokládá se tak základ 

„zelené metalurgie“ – technologie, která pro svůj provoz nevyţaduje jako redukčního 

činidla koksu, neprodukuje v poslední době diskutovaný CO2. Tavenina NaOH při 

teplotách přes 400 
o
C má technologický význam v procesech povrchových úprav ocelí při 

jejich redukčním moření.  

Oxidačně-redukční reakce ţeleza probíhají v těchto soustavách při různých 

teplotách (25–400 
o
C) a různých koncentracích NaOH, tj. za určitých acidobazických 

podmínek. Vyhodnocení bazicity v celém rozsahu koncentrací a teplot není zdaleka 

jednoduché. V některých oblastech je potřeba k vyhodnocení bazicity pouţít i jiný způsob 

neţ pouze klasické měření pH metrem, tj. termodynamické výpočty resp. přímé 

elektrochemické měření bazicity „in situ“ v tavenině NaOH. Pro získání představy o 

disociaci a typech iontů v koncentrovaných roztocích a v tavenině se provádí matematické 

modelování struktury. 

Zředěné roztoky lze vymezit hodnotami pH 7 – 14 při teplotě 25 
o
C (tj. do 

koncentrace 1mol/dm
3
 NaOH). Údaje o bazicitě lze získat běţně pouţívanými 

laboratorními postupy. V takovýchto roztocích se provádí elektrochemické měření 

voltametrie, chronoamperometrie, chronocoulometrie a elektrochemické impedanční 

spektroskopie. 

Situace je však komplikovanější u koncentrovaných roztoků při v rozmezí 2 – 20 

mol/kg NaOH. Pro termodynamické výpočty rovnováţných stavů elektrochemických 

reakcí za účasti vodných roztoků NaOH je nezbytné znát jejich aktivity za reálných 

reakčních podmínek. V těchto koncentrovaných soustavách se sloţení vyjadřuje pomocí 

molality 2-25 mol/kg pro teploty 25 – 200 
o
C, jak je uvedeno v kapitole 3.1.2. Hodnoty pH 

v těchto soustavách nelze měřit, ale pouze počítat z termodynamických údajů. V těchto 

případech nabývají vypočtené hodnoty pH aţ 17. Tento postup není běţně známý 
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v chemické praxi. V těchto roztocích se provádí katodická redukce magnetitu za různých 

experimentálních podmínek. 

Při měření v roztaveném NaOH se musí rozlišovat tavenina kyselá (s obsahem 

vody) a tavenina zásaditá (s obsahem Na2O). Bazicitu taveniny při teplotě 400 
o
C není 

moţné jednoduše vypočíst, je však moţné ji měřit „in situ“ a to stanovením příslušných 

sloţek. V tavenině se provádí měření obsahu H2O a Na2O a redukční tavenina s obsahem 

NaH se pouţívá v procesu předběţného moření austenitické oceli. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je studium oxidačně-redukčních reakcí ţeleza a ocelí 

v roztocích a taveninách soustavy NaOH – H2O. K tomuto účelu byly definovány 

následující dílčí cíle:  

 Literární rešerše: Moţnosti exaktního vyjádření bazicity koncentrovaných roztoků a 

hydroxidových tavenin za zvýšené teploty. Pourbaix diagramy potenciál – pH  pro 

ţelezo za zvýšené teploty. Volba vhodných elektrochemických metod a sloţení 

modelových alkalických roztoků. Anodické reakce ţeleza v oblasti vylučování 

kyslíku za vzniku ţelezanů. Katodická redukce oxidů ţeleza v oblasti vylučování 

vodíku za vzniku ţeleza. Redukční moření ocelí v alkalických taveninách. 

 Stavba experimentálního zařízení pro elektrochemická měření v roztocích a 

taveninách soustavy NaOH – H2O, návrh konstrukce experimentální sondy a 

vyřešení definovaného povrchu elektrody pro uţití jiných neţ plochých kovových 

vzorků (dráty, tyče). 

 Elektrochemická měření v alkalických roztocích a popis mechanismu anodické 

oxidace a katodické redukce na ţelezné a oxidové pracovní elektrodě. Aplikace 

získaných výsledků pro měření v taveninách. 

 Elektrochemické in situ stanovení obsahu vody a oxidu sodného v roztaveném 

hydroxidu sodném  

 Měření na reálných průmyslových vzorcích austenitických ocelí. Studium moţností 

hodnocení stupně odmoření povrchu ocelí v průběhu technologického procesu 

pomocí elektrochemických metod.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Vlastnosti studované soustavy NaOH-H2O  

V této kapitole je pozornost věnována vlastnostem, které byly v dalším výzkumu 

potřebné pro interpretaci naměřených elektrochemických údajů. Jsou zde uváděny způsoby 

vyjádření sloţení, protoţe údaje uvedené v literatuře pouţívají velmi často rozdílná 

vyjádření a je díky tomu obtíţné výsledky porovnávat. Z fázového diagramu je zřejmé, za 

jakých podmínek probíhalo měření ve zvolených soustavách (4% při 25 
o
C, 31%, 50% a 

69% při 110 
o
C a tavenina NaOH při 400 

o
C). Dále je zde ještě uvedená elektrická 

vodivost při různých teplotách, termodynamické výpočty aktivit NaOH a H2O a ukázka 

disociačních procesů NaOH při 25 
o
C. 

3.1.1. Sloţení, fázový diagram a specifická vodivost 

V praxi se je moţno setkat s různým způsobem vyjádření sloţení soustavy NaOH-H2O a 

to: 

 poměrem počtu molekul H2O k NaOH 

 hmotnostním zlomkem NaOH v soustavě 

 molaritou soustavy (počet molů NaOH v jednom dm
3
 soustavy) 

 molalitou soustavy (počet molů NaOH na jeden kg vody) 

 molárním zlomkem NaOH 

Přepočty mezi nimi pro poměr počtu molekul H2O k NaOH = 1 aţ 5 jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

 

Tab. 3.1. Různé způsoby vyjadřování složení soustavy NaOH-H2O a přepočty mezi nimi. 

Mol. poměr 

H2O/NaOH 

Hmotnostní 

zlomek [%] 

Molarita 

[mol/dm
3
] 

Molalita 

[mol/kg] 

Molární 

zlomek [%] 

1 68,97 28,62 55,56 50,00 

2 52,63 19,69 27,78 33,33 

3 42,55 14,89 18,52 25,00 

4 35,71 11,90 13,89 20,00 

5 30,77 9,87 11,11 16,67 
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Obr. 3.1. Fázový diagram soustavy NaOH-H2O, převzato z [1]. 
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Obr. 3.2. Specifická vodivost roztoků soustavy NaOH-H2O v závislosti na hmotnostním 

zlomku (pro teploty 0 
o
C, 18 

o
C, 50 

o
C, 100 

o
C), převzato z [2]. 
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3.1.2. Vyjadřování bazicity hydroxidových roztoků 

Acidobazické vlastnosti roztavených alkalických hydroxidů jsou popsány v práci 

[3]. Zde je uvedeno propojení uvedených vlastností v roztocích (Brönsted), 

v koncentrovaných roztocích (Balej) a v taveninách (Lux). Problematiku schematicky 

ilustruje obr. 3.3., kde je uvedena změna aktivity protonu v závislosti na obsahu oxidového 

aniontu O
2-

 ve vodných roztocích, ve směsích H2O – NaOH a v tavenině NaOH.  

 

 

Obr. 3.3. Způsob vyjadřování acidobazického charakteru roztoků a tavenin NaOH  

podle [3]. 
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Ve vodných roztocích je prostředí neutrální při pH = 7, kde se v tato hodnota 

stanovila z termodynamických údajů, na základě autoprotolýzy vody dle reakce: 

             
           (3.1) 

Zde je hodnota iontového součinu vody Kw = 10
-14

 pro 25 
o
C. Přídavek kyseliny 

sniţuje hodnotu pH, protoţe v systému je přítomen konjugovaný pár H3O
+
 / H2O. Přídavek 

NaOH k vodě zvyšuje pH aţ na hodnotu 14. V oblasti pH > 7 se vlastně jedná o roztoky 

hydroxidu sodného ve vodě. 

V koncentrovaných roztocích je konjugovaný pár H2O / OH
-
. Tato oblast souvisí 

s rozpustností NaOH v H2O. Rozpustnost NaOH v koncentrovaných roztocích  

se zvyšující se teplotou roste. Způsoby vyjádření bazicity koncentrovaných roztoků při 

teplotách 25 – 200 
o
C na základě výpočtu a(NaOH) , a(H2O) jsou uvedeny dále. 

Pro termodynamické výpočty rovnováţných stavů chemických nebo 

elektrochemických reakcí za přítomnosti vodných roztoků hydroxidu sodného je potřeba 

znát jeho aktivity pro reálné podmínky reakcí. Aktivita ekvimolárního elektrolytu je 

většinou vyjádřena za pomoci jeho celkové molality a příslušného odpovídajícího 

aktivitního koeficientu. Koncentrační a teplotní závislost aktivitního koeficientu vodných 

roztoků silných elektrolytů zaloţená na Debye-Hűckelově teorii je velmi komplikovaná. 

Několik metod teoretických výpočtů aktivitních koeficientů poskytuje sice uspokojivé 

výsledky, avšak pro nízké koncentrační rozmezí, např. 0 – 6 mol/kg NaOH. Pro různé 

technologické procesy jsou však pouţity roztoky hydroxidu sodného často ještě 

koncentrovanější a teploty jsou značně odlišné od uváděné standardní teploty 25 
o
C. Aţ do 

roku 1996 nebyly k dispozici vztahy pro průměrné aktivitní koeficienty vodných roztoků 

NaOH v širokém rozmezí jejich teplot (70 – 150 
o
C), a molalit mNaOH = 2 – 25 mol/kg. 

V práci [4] byly proto odvozeny korelační rovnice pro závislosti molality NaOH na 

koncentraci v intervalu 2 – 25 mol/kg a teplot 0 – 200 
o
C a to na základě dostupných 

literárních údajů pro aktivitu H2O. Experimentálně získaná data a údaje z uvedených 

korelačních rovnic jsou ve velmi dobré shodě.  

Podle této práce [4] je moţno vypočítat aktivitu NaOH z následujícího vztahu: 

                     
       (3.2) 

kde       je molalita v mol/kg a        je střední aktivitní koeficient. 
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Střední aktivitní koeficienty        se vypočtou dle následujícího vztahu (3.3): 

                         
          

 
                            

                                                            

     (            
           

 
)                 

           

 
    

            
        

 
               (3.3) 

Uvedený vztah (3.3) je platný pro       = 2 – 25 mol/kg a T = 273,15 – 473,15 K. 

V uvedené práci je moţno nalézt rovněţ rovnici pro výpočet aktivity vody: 

                                         
(                           )

 
  (3.4) 

Uvedený vztah (3.4) je rovněţ platný pro       = 2 – 25 mol/kg a T = 273,15 – 473,15 K. 

 

Na základě vypočtených aktivit NaOH dle (3.2) a aktivity vody dle (3.4) je moţno vypočíst 

    (a z ní následně pH) dle následujícího vztahu: 

 
    

           

      

        (3.5) 

kde a(H
+
) = aktivita vodíkových kationtů, a(H2O) = aktivita vody, KW(T) = iontový součin 

vody závislý na teplotě a a(OH
-
) se vypočte dle následujícího vztahu: 

                           (3.6) 

 Hodnota KW(T) je odlišná od hodnoty 10
-14

, která platí pouze pro teplotu 25
o
C. Pro 

odlišné teploty je moţné konstantu nalézt v práci [5]. Její hodnoty jsou vyneseny do 

následujícího grafu: 
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Obr. 3.4. Hodnoty iontového součinu vody Kw v závislosti na teplotě dle [5]. 

Jak jiţ bylo zmíněno, výše uvedený postup je důleţitý pro výpočet hodnot pH, 

kterých je vyuţito pro konstrukci diagram E-pH za jiných podmínek neţ standartních. O 

problematice těchto diagramů je pojednáno v kapitole 3.2. 

 

3.1.3. Vyjadřování bazicity hydroxidových tavenin 

Roztavený hydroxid, podobně jako voda, podléhá autoprotolýze podle reakce: 

                     (3.7) 

Rovnováhu lze charakterizovat rovnováţnou konstantou analogickou iontovému součinu 

vody ve vodných roztocích: 

                         (3.8) 

Voda má v roztaveném hydroxidu charakter silné kyseliny, zatímco ionty O
2-

 jsou silnou 

zásadou.  
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Na obr. 3.3. je moţné vidět oblast taveniny NaOH s konjugovaným párem  

OH
-
 / O

2-
. Na uvedené křivce je patrný i bod ekvivalence, který odpovídá rovnováţnému 

sloţení pro reakci: 

                                    (3.9) 

pro tuto reakci při 400 
o
C je hodnota ΔG0

r
 = -143,68 kJ / mol a byla vypočtena rovnováţná 

konstanta ze vztahu: 

  
[    ] 

[    ] [   ]
        (3.10) 

Za předpokladu, ţe aktivita NaOH, který je velkém přebytku, je jednotková, lze psát: 

  
 

[    ] [   ]
         (3.11) 

Z této reakce dále plyne: 

                                  (3.12) 

kde po dosazení hodnoty rovnováţné konstanty: 

                                  (3.13) 

Dosazením za:  

                          (3.14) 

kde Kh je Henryho konstanta (Kh = 0,035) a náhradou aktivity Na2O molárním zlomkem je 

moţné získat rovnici: 

                                  (3.15) 

Neutrální prostředí odpovídá hodnotě:  

                                 (3.16) 

čehoţ je dosaţeno při relativním tlaku H2O = 1,42.10
-5

, který odpovídá skutečnému tlaku 

vodní páry: 

                                       (3.17) 
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Pouze při takto nízké tenzi vodních par bude roztavený hydroxid neutrální.  

Při běţných podmínkách (relativní vlhkost vzduchu 60%, teplota 20 
o
C) bude p(H2O) = 1,4 

kPa a tavenina bude mít za těchto podmínek přebytek vody, tzn., ţe tavenina bude kyselá. 

Pro posun do zásadité oblasti, tzn. do oblasti konjugovaného páru OH
-
 / O

2-
, je 

nutný přídavek Na2O, coţ je moţné aţ do dosaţení hranice rozpustnosti oxidu sodného 

v hydroxidu sodném, coţ je rovněţ znázorněno na obr. 3.3. 

Dle dříve uvedené reakce autoprotolýzy (3.7) lze pro neutrální taveninu, kde se 

koncentrace H2O a O
2-

 rovnají, lze psát: 

           
 

 
           (3.18) 

analogicky k vodným systémům můţe být v hydroxidových taveninách definovaná 

stupnice kyselosti: 

                       (3.19) 

kde c můţe být molalita [mol/kg], molarita [mol/l] nebo molární zlomek x 

 

Proto pro roztavené hydroxidy bude platit: 

       
 

 
         kyselá tavenina 

       
 

 
         zásaditá tavenina 
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3.1.4.  Disociační procesy molekuly NaOH ve vodě 

Pochopení procesu rozpouštění silných kyselin, zásad a solí v polárních případně 

nepolárních rozpouštědlech je velice důleţité. Rozpouštění látek je věnována velká 

pozornost, protoţe hraje významnou roli ve velkém mnoţství chemických procesů. Proto 

je jeden ze základních kroků při zkoumání problémů spojených s fyzikální chemií 

kupříkladu správná identifikace struktury, tvorba vodíkových můstků, mechanismus tvorby 

a rozrušování chemických vazeb. Hydratační a disociační procesy hydroxidů alkalických 

kovů mají významný vliv na spoustu chemických a biochemických procesů. Ačkoliv 

kupříkladu biochemické mechanismy iontů alkalických kovů jsou velmi důleţité, nejsou 

v současné době dostatečně detailně popsány. Stejně tak není doposud detailně popsán 

mechanismus procesu rozpouštění silných kyselin (např. HCl, H2SO4), zásad (NaOH, 

KOH) a solí (NaCl, KCl). Protoţe je díky velké reaktivitě a nízké tenzi par vody obtíţné 

provádět studie experimentálně, publikují se studie teoretické. Ty se soustředí na 

pochopení mechanismu rozpouštění postupným přidáváním molekul vody k molekule 

rozpouštěné látky se snahou odpovědět na otázku, kolik molekul vody je zapotřebí 

k rozrušení původních vazeb vedoucí k rozpuštění látky. V práci [6] byl matematickým 

modelováním studován mechanismus rozpouštění jedné molekuly NaOH v závislosti na 

počtu přidaných molekul vody (1 aţ 10) s důrazem na identifikaci minimálního počtu 

molekul vody pro rozpuštění molekuly NaOH. Dále pak byl kladen důraz na identifikaci 

vodíkových můstků spojených s komplexem báze a vody. K charakterizaci bylo pouţito 

střední vzdálenosti mezi sodným kationtem a kyslíkem hydroxidové skupiny. Z uvedených 

výsledků vyplývá, ţe minimální počet molekul pro rozpuštění molekuly NaOH je 5, jak je 

vidět z následujícího obrázku: 
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Obr. 3.5. Vzdálenost v Ǻ mezi sodným kationtem a kyslíkem z hydroxidové skupiny 

v závislosti na počtu přidaných molekul vody k jedné molekule NaOH dle [6]. 

Přidáním dalších molekul vody zvyšuje vzdálenost mezi středy Na
+
 a O z OH 

skupiny. Struktura komplexů NaOH-(H2O)n drţí pospolu prostřednictvím vodíkových 

můstků, které hrají významnou roli v rozpouštěcím procesu NaOH. Struktury s nejmenší 

potenciální energií pro jednotlivé poměry n(H2O)-NaOH (n=1 aţ 10) jsou uvedeny na 

následujícím obrázku: 
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Obr. 3.6. Struktura komplexu v soustavě n(H2O)-NaOH (n=1 až 10) pro teplotu 25 
o
C, 

převzato z [6]. 
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3.2. Diagramy E – pH pro ţelezo a jeho sloučeniny 

Pro čisté kovy byly na základě klasické chemické termodynamiky sestrojeny 

diagramy potenciál – pH, ze kterých lze předvídat korozní odolnost kovů v prostředí o 

dané bazicitě a určité oxidační schopnosti. Tento přístup je názornější neţ pouhé pouţití 

standardních oxidačně redukčních potenciálů, podle kterých by kupříkladu ţelezo 

s potenciálem         
          mělo být ve vodě korozně odolnější neţ chrom (jehoţ 

standardní potenciál leţí v řadě napětí kovů o 0,3V vlevo) a přitom je tomu v praxi naopak 

[7]. Diagramy E-pH byly vypočteny na základě standardních chemických potenciálů, 

součinu rozpustnosti, vztahu mezi Gibbsovou energií a rovnováţným napětím 

galvanického článku a pomocí Gibbsova pravidla fází. 

Diagramy byly vypočteny pro čisté kovy jak při teplotě 25 
o
C a rovněţ byly 

revidovány pro ţelezo v teplotním rozsahu 25 – 300 
o
C [8]. 

Na osu x se vynáší hodnoty pH a na svislou osu y se vynáší potenciál. Zde je třeba 

poznamenat, ţe pH zředěných roztoků při teplotě 25 
o
C se pohybují v intervalu 1-14. Při 

vyšších koncentracích a vyšších teplotách se hodnoty pH pohybují aţ do pH=17. Definici 

bazicity v koncentrovaných roztocích a způsobu jejího výpočtu byla věnovaná kapitola 

3.1.2.  

Kaţdý diagram má pásmo termodynamické stability vody, které je dáno 

vylučováním kyslíku a redukcí vody za vzniku vodíku. Diagramy obsahují rovněţ pásmo 

imunity, ve kterém je čistý kov termodynamicky stabilní, a oblast pasivity, ve které je 

oxidace kovů potlačena vznikem oxidické nebo hydroxidové vrstvy. Oblasti aktivní 

koroze, pasivity a imunity jsou počítány dohodou pro hranici aktivity kationtu 10
-6

 

mol/dm
3
. V koncentrovaných roztocích se jedná spíše o vyjádření mol/kg a tyto oblasti 

bývají počítány pro různou koncentraci kationtu 10
-4

, 10
-5

 a 10
-6

 mol/kg [9]. 

Na obr. 3.7. je uveden diagram potenciál-pH pro ţelezo pro 25 
o
C a pro 100 

o
C, 

který ukazuje vliv teploty na jednotlivé oblasti stability, koroze a pasivity. Při 25 
o
C leţí 

oblast stability hematitu při pH v rozmezí 2-15 (způsob výpočtu hodnot pH >14 a pro 

koncentrované roztoky je uveden v kapitole 3.1.2., který je následně proveden pro 

modelové roztoky v kapitole 5.1.2.).  
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Obr. 3.7. Revidovaný Pourbaix diagram pro sloučeniny Fe v NaOH  

pro teplotu 100 
o
C a 25

o
C, převzato z [9]. 

S rostoucí teplotou se zmenšuje oblast stability hematitu i magnetitu v silně 

zásaditém prostředí. Vlivem teploty se hydroxid ţeleznatý stává nestabilním a probíhá zde 

Schikorova reakce (při teplotách > 85
o
C): 

                             (3.20) 

Oblast stability magnetitu se sniţuje. Oblast stability ţeleza je vţdy pod křivkou 

odpovídající uvolňování vodíku. V kyselém prostředí je stabilní iont Fe
2+

, v zásaditém 

prostředí je stabilní iont Fe(OH)3
-
. Elektrochemický potenciál nezbytný pro produkci 

kovového ţeleza je vlivem zvyšující se teploty zápornější. V případě redukce hematitu na 

ţelezo bude tato redukce probíhat přes meziprodukt a to buď přes magnetit Fe3O4 nebo 
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prostřednictvím iontů Fe(OH)3
-
. V silně zásaditém prostředí není jiţ hematit stabilní, zde 

jsou stabilní ionty Fe(OH)4
-
 . Proto bude probíhat redukce v následujícím pořadí: Fe(OH)4

-
 

→ Fe(OH)3
-
 → Fe.  

V literatuře [10] se, jako i v dřívějších vezrích Pourbaix diagramu, pouţívají 

aniontové ţelezntaté komplexy v alkalickém prostředí. Pro Fe(+II) je to HFeO2
-
 a pro 

Fe(+III) je to FeO2
-
. Jiní autoři [8] však doporučují pouţívat, jako ve výše uvedeném 

Pourbaix diagramu, místo těchto komplexů ionty Fe(OH)3
-
 resp. Fe(OH)4

-
. Uvedené 

hydroxidové komplexní ionty se od původního zápisu liší o jednu, resp. o dvě molekuly 

vody. 

V následujícím textu jsou uvedeny rozpustné komplexní hydroxidové částice 

v soustavě ţelezo-voda (jsou zvýrazněny částice, které byly pouţity k interpretaci 

elektrochemických měření): 

Fe (+II):                                 
         

   

Fe(+III):                 
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3.3. Reakce ţeleza v roztocích hydroxidu sodného 

3.3.1. Reakce Fe ve zředěných alkalických roztocích (cNaOH ≤ 1M) 

Zředěné roztoky NaOH slouţí jako prostředí simulující korozi ocelové výztuţe 

v betonu, která velmi silně ovlivňuje ţivotnost ţelezobetonových konstrukcí. Objemné 

korozní produkty ţeleza vytvářejí tlaková napětí, která vedou ke vzniku trhlin v betonové 

hmotě a díky tomu dochází k váţnému mechanickému poškození konstrukce. Kromě toho 

se zmenšuje průřez výztuţe, coţ je důleţité především pro přednapjaté betonové díly. Ke 

korozi ocelové výztuţe dochází vţdy, kdyţ se její povrch dostane do kontaktu 

s elektrolytem, proto důleţitou podmínkou průběhu korozních procesů je vlhkost betonu. 

Kdyţ je beton v původním stavu, je rychlost koroze oceli obvykle technicky 

přijatelná, protoţe vznikající elektrolyt je alkalický (s pH přibliţně 12,5) a na povrchu 

kovu vzniká samovolně ochranná pasivační vrstva. Rychlost koroze je v tomto případě 

menší neţ 0,1 μm/rok. Za stav, kdy je výztuţ povaţována za nekorodující, se povaţují 

průměrné korozní rychlosti 1-2 μm/rok. Agresivita elektrolytu, který vzniká v betonu za 

přítomnosti vlhkosti, závisí především na obsahu látek, které ovlivňují korozi ţeleza. Se 

stárnutím konstrukce obvykle klesá alkalita betonu v důsledku neutralizace volného 

hydroxidu vápenatého oxidem uhličitým (případně siřičitým) z atmosféry a dochází 

k narůstání koncentrace vodíkových kationtů, které stimulují aktivaci ţeleza. Dalším 

výrazným stimulátorem koroze oceli v betonu jsou chloridy, které se dostávají do betonu 

z různých zdrojů a způsobují narušení pasivní vrstvy, čímţ ulehčují korozi v aktivním 

stavu a zvyšují vodivost betonu. Rychlost koroze oceli v aktivním stavu dosahuje aţ 

desítek μm/rok a výztuţ se dostává do stavu, kdy je pro uţivatele takováto korozní rychlost 

nepřijatelná. 

Korozní procesy mají elektrochemický charakter. Pro ţelezo je v neutrálním a 

alkalickém prostředí základní katodový proces kyslíková depolarizace. Kyslík se dostává 

k povrchu ocelové výztuţe z atmosféry transportem přes vrstvu betonu. Korozní napadnutí 

povrchu výztuţe je většinou nerovnoměrné, coţ znamená, ţe na jejím povrchu jsou místa, 

kde je ocel v aktivním stavu a hned vedle se mohou nacházet místa, kde je ocel pasivní. 

Průběh anodických a katodických dějů můţe být ovlivněný i původním stavem povrchu 

kovu. Ocelová výztuţ se obvykle pouţívá i s původním neupraveným povrchem, na kterém 

se nachází okuje, nebo můţe být její povrch i s různým stupněm koroze. Přítomnost rzi 

můţe způsobit zvýšení korozní rychlosti aţ na technicky nepřijatelnou hodnotu. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, zředěné roztoky NaOH slouţí jako prostředí simulující 

pórový roztok v betonu. Roztok 0,1M NaOH simuluje pórovou vodu v čerstvém betonu, 

kterou určuje Ca(OH)2 (sat.) podle reakce: 

                                        (3.21) 

Roztok 10
-4

 M NaOH slouţí k posouzení vlivu uhličitanových aniontů při pH = 10, 

které se dají rovněţ simulovat uhličitanovým pufrem tvořeným NaHCO3 a Na2CO3 při pH 

= 10[11]. 

V těchto roztocích byla provedena voltametrická měření na elektrodách 

z nízkolegovaných a nízkouhlíkatých ocelí. Výsledky ukázaly, ţe karbonatace betonu vede 

ke zvýšení korozní rychlosti ţelezné výztuţe a zapříčiňuje degradaci betonu. Dále bylo 

prokázáno, ţe při poklesu pH pórového roztoku z hodnoty 13 na 8 dochází k různým 

stupňům karbonatace. Pasivace ţeleza za vzniku Fe(+III) oxidové vrstvy probíhá při pH = 

13 – 10 a obsah uhličitanu zvyšuje korozní rychlost.  

 

 

Obr. 3.8. Anodická polarizační křivka oceli pro NaOH a NaHCO3/Na2CO3 pro pH = 10, 

převzato z [11]. 
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Na obr. 3.8. jsou uvedeny voltametrické křivky, které ilustrují vliv uhličitanových 

iontů na korozi oceli při teplotě 25
o
C. Z obrázku je zřejmé, ţe potenciál píku pI se pro obě 

prostředí nemění. Celkový sumární náboj při oxidaci vypočtený ze vztahu (3.22) pro 

potenciálový interval u kaţdého píku od E1 do E2 je v karbonátovém pufru cca 14x větší 

neţ v NaOH při stejné hodnotě pH. 

   
 

 
 ∫       

  

  
        (3.22) 

Potenciál píku závisí na pH, avšak plocha (prošlý náboj) je závislá na obsahu 

uhličitanu. Rozpustnost oxidu ţeleza při nízkých redoxních potenciálech se zvyšuje 

tvorbou ţeleznatých karbonátových komplexů podle rovnice: 

          
           

           (3.23) 
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3.3.2. Elektrochemická příprava oxidů ţeleza v oblasti vzniku ţelezanů 

Ţelezo se vyskytuje i v oxidačním stavu Fe(+VI), kde má velmi silné oxidační 

schopnosti a je relativně nestabilní v přítomnosti vody, ve které se rozkládá podle 

následující reakce: 

      
                               (3.24) 

Homogenní rozklad ţelezanů je řízen kinetikou prvního řádu. Uvolňovaný kyslík 

má velmi silné oxidační působení i na relativně stabilní organické sloučeniny. Dále při této 

reakci vzniká hydroxid ţelezitý, který se běţně vyuţívá k čištění vody. Vznikající ionty 

OH
-
 způsobují, ţe FeO4

2-
 je stabilní v silně zásaditém prostředí. 

Ţelezany lze připravit chemickou nebo elektrochemickou syntézou. Chemická 

příprava vychází např. z oxidace dusičnanu ţelezitého v alkalickém prostředí chlornanem 

podle reakce: 

                          
              (3.25) 

Elektrochemická syntéza je podrobně popsána v přehledném referátu [12]. Sumárně 

lze popsat elektrochemickou přípravu ţelezanů při anodické oxidací ţelezné elektrody 

reakcí: 

              
                (3.26) 

Voltametrická měření ukázala, ţe ţelezná elektroda vykazuje v oblasti potenciálů 

stability vody tři anodické píky (AI, AII, AIII, obr. 3.9.) odpovídající rozpouštění 

anodového materiálu v aktivním stavu (3.27) a (3.28) a chemické restrukturalizaci 

povrchové vrstvy (3.29). Proudové plató v oblasti transpasivity odpovídá rovnici (3.30a). 

Předpokládá se, ţe reakce pasivní oxidické vrstvy s ionty OH
-
 (3.29) vede k jejímu 

narušení, coţ má za následek kontinuální rozpouštění anodového materiálu. Při 

potenciálech kolem 0,6 V dochází k uvolňování kyslíku podle rovnice (3.32) a současně 

probíhá oxidace podle reakce (3.30a).  Potom následuje disproporcionace (3.31) za vzniku 

ţelezanů. Ionty FeO2
-
 jsou následně recyklovány opět na FeO3

2-
 v procesu podobném 

reakci (3.30a), avšak v tomto případě jsou reaktanty volné ionty rozpuštěné v anolytu 

(3.30b). 

                         (3.27) 
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                              (3.28) 

              
            (3.29) 

                
                (3.30a) 

    
            

                (3.30b) 

     
             

       
           (3.31) 

           
 

 
            (3.32) 

 

 

Obr.3.9. Cyklická voltametrie  na Pt-Fe elektrodě, rychlost polarizace 10mV/s, 

elektrolyt 14M NaOH, referenční elektroda HgO/Hg, 

teplota 30
o
C a 60

o
C (čárkovaná resp. plná křivka), převzato z [10]. 
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Při měření v hydroxidových taveninách (74% NaOH  80 – 140 
o
C)  [13] se kromě 

reakcí  (3.27 a 3.28) předpokládá ještě oxidace podle reakce (3.33) a následná chemická 

reakce (3.34): 

                                  (3.33) 

                 
            (3.34) 

Přesný mechanizmus anodického rozpuštění ţeleza v taveninách zatím znám není. 

Na povrchu ţelezné elektrody můţe vznikat i magnetit a to disproporcionačními 

reakcemi, které jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.1. při interpretaci výsledků měření 

předloţené práce. 
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3.3.3. Redukce pevných oxidů Fe v roztocích NaOH 

3.3.3.1. Redukce hematitu a magnetitu 

Redukce hematitu probíhá podle sumární reakce: 

          
 

 
          (3.35) 

Elektrolýza je v metalurgii aplikována pro výrobu většiny kovů s výjimkou ţeleza. 

Problematika redukce částic hematitu v koncentrovaných alkalických roztocích byla 

studována v pracích [9, 14 - 17]. Elektrolyty potenciálně vhodné pro elektrolýzu oxidů 

ţeleza v silně koncentrovaných alkalických roztocích vyţadují zvýšenou teplotu okolo 100 

o
C. V práci [17] byly popsány metalurgické aspekty tohoto procesu, tj. konverze v objemu 

roztoku, morfologie a struktura produkovaného ţeleza spolu s celkovou kinetikou děje. 

Přesto elektrochemický mechanismus je zatím nejasný a vyvstává spousta otázek, přičemţ 

nejvýznamnější je způsob přenosu náboje během redukce a dále identifikace exaktních 

reaktantů k dosaţení vyšší reakční rychlosti u tohoto komplexního chemického systému 

s proudovými hustotami většími neţ 0,1A/cm
2
 při středních teplotách. Jako 

nejvýznamnější částice byly identifikovány ionty ţeleza a magnetit.  

Hematit je elektrický izolátor s vodivostí při 25 
o
C cca 1.10

-6
 Ω

-1
.m

-1
, která brzdí 

elektrochemické jevy v této pevné fázi. Elektrochemický proud, který protéká v důsledku 

kontaktu mezi částicí a katodou v potenciostatickém uspořádání, musí být v relaci 

k následujícím dvěma podmínkám, které nejsou na sobě nezávislé: 

 výskyt elektrochemických reakcí odlišných od redukce vody spojené 

s uvolňováním vodíku  

 zvyšování elektrochemicky aktivního povrchu.  

Pozorování a chemická analýza potvrdily platnost těchto dvou předpokladů, pokud 

vzniká nebo se tvoří kovové ţelezo a magnetit, tj. oba elektrické vodiče v kontaktu 

s katodou. Elektrochemické reakce na povrchu nevodivé částice hematitu určuje funkce 

magnetitu. Pozorování odhalila existenci malých mezer v rozměru pod jeden mikrometr 

mezi vrstvou vyredukovaného ţeleza a vrstvou nezreagovaného oxidu. Vrstva vyloučeného 

ţeleza je v kontaktu s katodou, avšak fázové rozhraní kov/oxid v kontaktu s katodou není. 

Při redukci rozpuštěných částic se očekává, ţe vylučovaný kov bude narůstat v místě jejich 

největší koncentrace. Zde je třeba poznamenat, ţe konverze málo rozpustných částic 
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hematitu je velmi sloţitá. U hematitu, který je izolátorem, by neměly probíhat reakce na 

rozhraní částice / katoda. Chemickou analýzou a pozorováním bylo zjištěno, ţe 

vyredukovaný kov se vyskytuje v místech magnetitové fáze. Tato fáze má zvláštní 

elektrochemické vlastnosti: je to elektrický vodič (10
3
 Ω

-1
.m

-1
), obsahuje Fe(+II) a 

Fe(+III). Proto probíhá redukční rozpouštění magnetitu při polarizaci podle následující 

reakce, přičemţ se produkují ionty Fe (+II): 

                           
     (3.36) 

Přímý důkaz takových reakcí je dosud nevyjasněný. Produkce těchto iontů 

z magnetitu byla prokázána v méně alkalických prostředích a při niţší teplotě, coţ je 

v souladu s termodynamickými předpoklady. Fázová analýza kovu a oxidové fáze a 

porozita kovové vrstvy indikuje, ţe na mezifází kov/oxid je přítomen elektrolyt. 

Elektrodepozici ţeleza potom můţeme psát jako reakce (3.36) a (3.37): 

       
                       (3.37) 

Tyto zahrnují elektricky vodivou fázi – magnetit pro první proces a kovové ţelezo 

pro proces druhý. Jak bylo zjištěno pomocí SEM – elektrický kontakt mezi dvěma fázemi 

můţe existovat uvnitř částice a vede ke galvanickým jevům. Efekt tohoto galvanického 

článku má za následek, ţe proud teče ve směru k magnetitu. Tudíţ reakce (3.36) probíhá a 

koncentrace Fe(OH)3
-
 roste, dokud není dostatečná koncentrace této částice tak, aby reakce 

(3.37) byla termodynamicky pravděpodobná. Kromě toho část iontů Fe(OH)3
-
 

produkovaných rekcí (3.36) můţe reagovat s okolním hematitem a vzniká magnetit 

následující komproporcionační chemickou reakcí: 

       
                           (3.38) 

Výsledný efekt tohoto reakčního mechanismu umoţňuje reagovat i nevodivé částici 

hematitu.  

 

3.3.3.2. Vliv parametrů na proudovou účinnost 

Za účelem vývoje nového, efektivního průmyslového procesu pro výrobu 

jakostního ţeleza a oceli s významným sníţením emisí oxidu uhličitého byla v práci [18] 

zkoumána elektroredukce ţeleza z jeho oxidů ve vodných hydroxidových roztocích 
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s pouţitím rotační diskové elektrody. Pevné částice hematitu (Fe2O3) v koncentrovaném 

vodném roztoku hydroxidu sodného byly transportovány ke katodě (uhlíková rotační 

disková elektroda) a redukovány na ţelezo aplikací konstantního proudu. K vývinu kyslíku 

docházelo na anodě (niklová síťka). V laboratorní cele bylo za specifických podmínek 

dosaţeno proudové účinnosti vylučování ţeleza kolem 90% a odpovídající spotřeba 

elektrické energie byla spočítána na cca 2,6 kWh/kg čistého ţeleza [18].  

 

Vliv obsahu Fe2O3 na proudovou účinnost: 

 

Obr. 3.10. Proudová účinnost vylučování železa v závislosti na obsahu Fe2O3 

(50% NaOH, proudová hustota 4000 A/m
2
), převzato z [18]. 

Obr. 3.10. ukazuje proudovou účinnost vylučování ţeleza při rychlosti rotace 1000 

ot/min s proudovou hustotou 4000 A/m
2
 v závislosti na různém obsahu Fe2O3 částic v 50% 

roztoku hydroxidu sodného. Proudová hustota lineárně rostla s obsahem Fe2O3 částic 

v roztoku. Kdyţ došlo ke zvýšení podílu Fe2O3 částic z 5% na 10% (hm.), proudová 

účinnost vzrostla z 77% na 86%. Při obsahu Fe2O3 částic nad 30 hm% byla proudová 
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účinnost přes 90% a při obsahu 50hm% byla účinnost 98%. Tyto výsledky ukazují, ţe 

obsah Fe2O3 částic v roztoku má výrazný vliv na proudovou účinnost. 

Vliv koncentrace NaOH na proudovou účinnost: 

 

Obr. 3.11. Proudová účinnost vylučování železa v závislosti na obsahu NaOH 

(proudová hustota 4000 A/m
2
, w(Fe2O3) = 33%), převzato z [18]. 

Obr. 3.11. ukazuje proudovou účinnost vylučování ţeleza v závislosti na různé 

koncentraci roztoku NaOH (od 17hm.% (6M) do 71hm% (26M)) obsahující 33 hm% 

Fe2O3 částic. Hodnota pH roztoku NaOH a rozpustnost Fe2O3 částic v elektrolytu závisely 

na jeho koncentraci. Při zvýšení koncentrace NaOH ze 17 hm% na 25 hm% proudová 

účinnost vzrostla z 60% na 80%. Při koncentraci NaOH vyšší neţ 45 % dosahuje proudová 

účinnost maxima a dále jiţ nezávisí na zvýšení bazicity.  

V předloţené práci byly proto zkoumány mechanismy redukce oxidů ţeleza 

v závislosti na obsahu NaOH. Byla snaha interpretovat pokles proudové účinnosti při 31% 

NaOH ve srovnání s účinností při 50% NaOH a to na základě studia mechanismu 

katodické redukce na Fe3O4 elektrodě. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.2. 
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3.4. Reakce ţeleza a oceli v taveninách NaOH 

3.4.1. Elektrochemická redukce oxidů ţeleza v roztaveném NaOH 

Přehled elektrochemických metod o moţnostech přímé elektrochemické redukce 

v oxidových, uhličitanových, chloridových a hydroxidových taveninách je uveden v práci 

[19]. 

Elektrochemickou redukcí oxidu ţelezitého v tavenině hydroxidu sodného při 

teplotách 400 - 530
o
C se zabývají práce [20-23]. Redukce Fe2O3 je závislá na bazicitě, 

která se však v této tavenině vyjadřuje odlišně od jiných iontových taveninových soustav. 

V průběhu elektrolýzy se kyslík v oxidu ionizuje, rozpouští se v elektrolytu a difunduje k 

anodě, kde se vylučuje jako O2.  Jako anoda se poţívá nikl, v práci [23] byla pomocí 

elektrochemické impedanční spektroskopie zkoumána jako inertní anoda slitina NiSiAl. 

Hydroxid sodný podléhá autoprotolýze na zásaditý oxid sodný a vodu, která v této 

tavenině má kyselý charakter: 

                                         (3.39) 

Kaţdá z těchto sloţek se můţe elektrochemicky rozkládat v závislosti na jejich 

aktivitách a na potenciálu katody. Hydroxid sodný reaguje s oxidem ţelezitým za vzniku 

ţelezitanu, který je stabilní v tomto prostředí, podle reakce: 

                                            (3.40) 

Podle [22] při jednotkových aktivitách se budou rozkládat sloţky v pořadí: 

H2O-Na2O-NaFeO2.  

V neutrálním NaOH bude probíhat rozklad v pořadí: NaFeO2-H2O-Na2O. 

V zásadité tavenině bude pořadí: NaFeO2-Na2O-H2O.  

Ţelezo je moţné vylučovat pouze částečně v neutrální a s větší účinností v zásadité 

hydroxidové tavenině. Proces produkce ţeleza z pevného oxidu ţelezitého probíhá [23] v 

následujících krocích: 

                                      (3.41) 

                                                                     (3.42) 

                                                                    (3.43) 
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Sumární katodická reakce je následující: 

                                     (3.44) 

V tavenině však reagují oxidové ionty s vodou za vzniku hydroxidových aniontů: 

                                            (3.45) 

které jsou následně oxidovány na anodě za vzniku vody, která zvyšuje kyselost taveniny, a 

kyslíku: 

                                           (3.46) 

Takţe celkovou chemickou reakci je moţné vyjádřit dříve uvedenou rovnicí (3.35). 

Proudová účinnost se významně mění v rozmezí od 19% v kyselé tavenině aţ po 

90% v tavenině zásadité. Spotřeba elektrické energie je cca 15kWh/kg Fe v kyselém 

prostředí a 2,6 kWh/kg Fe v zásaditém prostředí. Proces se poněkud komplikuje bočními 

reakcemi v tabletě Fe2O3, kde byly identifikovány produkty (NaO2 a Na2O2), které v 

objemu taveniny mají velmi nízkou koncentraci. Díky tomu byly zjištěny [21, 22] ještě 

sloučeniny Na4FeO3, Na2FeO4, NaO2, Fe0,95O, Fe3O4, Na2,4Fe10,99O16,03 a Na2FeO3. V 

zásadité tavenině však po elektrolýze zůstal pouze NaFeO2. 
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3.4.2. Odmořování austenitických nerezových ocelí 

Moření je pochod, při němţ se z povrchu kovů (ţeleza a ocelí) odstraňují pevné 

anorganické sloučeniny (oxidy, případně hydroxidy kovů) chemickým i mechanickým 

působením kapaliny. I při kombinovaném odstraňování okují je pro zařazení mezi pochody 

moření rozhodující chemické působení. Jedná se o pochod, kdy jsou okuje chemicky 

převedeny do stavu snadno odstranitelného a to působením chemickým, mechanickým a 

tepelným.  

Kinetika mořícího procesu je sloţena z několika po sobě jdoucích dějů (přívod 

aktivní látky, difuze, adsorpce, chemická reakce a zpětný transport reakčních zplodin). O 

výsledné rychlosti mořícího procesu rozhodne nejpomalejší z těchto dějů, který je moţno 

nazvat řídícím. Pro rychlost procesu obecně platí: 

      
  
           (3.47) 

Je-li hodnota EA vyšší neţ 40 kJ.mol
-1

, je s nejvyšší pravděpodobností řídícím 

dějem chemická reakce. Je li hodnota EA rovna přibliţně 20 kJ.mol
-1

, je řídícím dějem 

difuze. Při nízkých hodnotách EA řídí pochod vnější transport aktivní sloţky [24].  

V práci [25] je přehledně popsáno moření austenitických nerezových ocelí. 

Oxidická vrstva na těchto ocelích můţe obsahovat zejména Cr2O3, Fe2O3,  Fe3O4 a spinel 

(Fe,Cr)3O4.  Přednostně vzniká oxid chromitý a spinel, coţ vede k ochuzení povrchu kovu 

o chrom. Tloušťka této vrstvy kolísá od několika stovek nanometrů do několika 

mikrometrů. Po vytvoření vrstvy ochuzené o chrom jsou v kontaktu dvě chemicky odlišné 

vrstvy – vrstvy ochuzené o chrom a vlastní povrch kovové matrice. V tomto případě 

dochází k vytvoření elektrochemického koncentračního článku s povrchem kovu jako 

katodou a vrstvou ochuzené o chrom jako anodou. Tento článek vyvolává intergranulární 

korozi nebo díky němu můţe docházet ke koroznímu praskání povrchu oceli.  

Odmořování nerezových ocelí se provádí obvykle ve čtyřech po sobě jdoucích krocích.  

1. Mechanické odokujení (Mechanical Descaling - MD) 

2. Předběţné moření (Preliminary Pickling - PP)  

3. Konečné odmoření (Final Pickling - FP) 

4. Pasivace povrchu 
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Mechanické odokujení obvykle představuje operace mechanického narušení 

oxidické vrstvy, které zvyšuje efektivitu následných mořících operací. Předběţné a finální 

moření jsou aplikace vedoucí k odstranění korozních produktů z povrchů oceli, coţ je 

nezbytné k znovuobnovení pasivační vrstvy na povrchu nerezové oceli. Na obr. 3.12. jsou 

uvedeny vrstvy vznikající na povrchu austenitických ocelí tepelným zpracováním 

v oxidační atmosféře a operace jejich následného odstraňování.  

 

Obr. 3.12. Vrstvy vznikající na povrchu austenitických ocelí tepelným zpracováním 

v oxidační atmosféře a operace jejich následného odstraňování, upraveno podle [25]. 

Mechanické odokujení a PP procesy (Preliminary Pickling) přispívají hlavně 

k odstranění oxidické vrstvy a FP procesy (Final Pickling) odstraňují chromem ochuzenou 

vrstvu. V některých případech můţe být odmořený povrch následně pasivován v zředěných 

oxidačních roztocích (např. ve zředěné kyselině sírové) ke zvýšení korozní odolnosti. 

Procesy předběţného moření se rozumí procesy elektrochemické nebo chemické, 

které vedou ke zvýšení rozpustnosti jednotlivých sloţek oxidické vrstvy v následně 

aplikovaných roztocích. Výběr vhodného PP procesu závisí na několika parametrech, mezi 

které patří např. sloţení oceli, způsob jejího tepelného zpracování, náklady na moření a 

dopad na ţivotní prostředí.  

Mezi PP procesy patří: 

 Oxidační moření v roztavených solích  

 Redukční moření v roztavených hydroxidech 

 Chemické moření v kyselinách 

 Elektrochemické moření v kyselinách  

 Elektrochemické moření v neutrálních roztocích 
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Z hlediska PP procesů jsem se v předloţené práci zabýval především redukčním 

mořením v roztaveném hydroxidu sodném a chemickým mořením v kyselinách, o kterých 

bude pojednáno podrobněji v následujících kapitolách. Podstatu zbylých procesů a další 

podrobnosti o nich je moţné nalézt v literatuře [25-29]. 

3.4.2.1. Redukční moření v roztaveném NaOH 

Redukční moření v roztavených solích má vyšší rychlost odstraňování oxidické 

vrstvy vzniklé na nerezových ocelích, vykazuje hladší povrch a kratší dobu. Tento typ 

moření můţe být proveden v různých typech lázní a to buď s pouţitím případně bez pouţití 

elektrického proudu. 

Základem redukční lázně je soustava NaOH-NaH-Na2O. Chemické působení lázně 

na okuje je zaloţeno na acidobazických a oxidačně-redukčních reakcích oxidů na povrchu 

mořeného kovu. Oxid sodný z taveniny rozpouští acidobazickou reakcí oxidy na povrchu 

kovů. Hydrid sodný je schopný redukovat z oxidické vrstvy austenitických ocelí oxidy 

niklu a ţeleza aţ na čistý kov, dále je schopen vyredukovat částečně do niţšího oxidačního 

stupně i oxidy manganu a chromu. O této problematice bude podrobněji pojednáno 

v dalších částech práce. 

Povrch materiálu po moření v alkalické tavenině bývá většinou matný se zbytky 

okují, které nelze odstranit následným i několikerým oplachem vodou. Proto je moření 

v alkalických taveninách nutno kombinovat s krátkým domořením v některé 

z anorganických kyselin případně ve směsi kyselin. Moření v alkalických taveninách 

s následným domořením v kyselinách má oproti klasickému moření pouze v kyselinách 

mnohé výhody: 

 Při moření reagují pouze okuje s taveninou, nedochází k přemoření, k vývinu 

atomárního vodíku a ke křehnutí mořeného materiálu. 

 Nedochází ke ztrátám čistého kovu. 

 Doba moření všech materiálů je kratší. 

 Působením taveniny dochází i k odstranění i jiných neţádoucích nečistot (smalty, staré 

nátěry, maziva). 

 V taveninách je moţno mořit jakékoliv materiály, aniţ by bylo nutné měnit její sloţení. 
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Nevýhody redukčního moření: 

 Vysoké technologické teploty (300 – 500
 o

C) kladou zvýšené nároky na spotřebu 

energie. 

 Pouţívané chemikálie jsou podstatně draţší neţ kyseliny. Tyto chemikálie jsou 

většinou hydroskopické a mají vyšší nároky na skladování. 

 Profilové materiály vynášejí na svém povrchu poměrně velké mnoţství taveniny. 

 

Moření v tavenině hydroxidu sodného probíhá při teplotách 400 – 500 
o
C a můţe 

trvat aţ desítky minut. Po vytaţení z taveniny se mořený materiál opláchne ve vodě a 

domořuje se v roztoku kyseliny sírové nebo chlorovodíkové. Následuje důkladné 

opláchnutí a pasivace v roztoku kyseliny dusičné případně v roztoku směsné kyseliny, 

kterou tvoří kyselina dusičná a kyselina fluorovodíková. Pasivuje se aţ 30 minut a po 

opláchnutí vodou se materiál neutralizuje například roztokem uhličitanu sodného.  

Redukční způsob moření je zaloţen na vysoké redukční schopnosti hydridu 

sodného, který v prostředí roztaveného hydroxidu sodného redukuje všechny oxidy ţeleza 

a většinu oxidů legovacích prvků aţ na čistý kov. U chromových ocelí probíhá redukce 

oxidu chromitého jen na oxid chromnatý, který se však dobře rozpouští ve zředěných 

kyselinách. Redukční způsob moření je vhodný pro všechny ţelezné i neţelezné kovy a 

slitiny, které jsou chemicky odolné vůči roztavenému hydroxidu sodnému. S výhodou se 

však pouţívá především pro moření za studena i za tepla válcovaných jemných, středních a 

hrubých plechů z korozivzdorných chromových a chromniklových ocelí, dále pak ocelí 

ţáruvzdorných, rychlořezných a dalších speciálních vysocelegovaných ocelí. 

Redukci oxidů lze sumárně znázornit těmito rovnicemi: 

                      (3.48) 

                             (3.49) 

                            (3.50) 

                      (3.51) 

                           (3.52) 

                      (3.53) 
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Při všech reakcích hydridu sodného s oxidy kovů vzniká hydroxid sodný, který tak 

částečně nahrazuje hydroxid sodný vynášený z taveniny na mořeném materiálu.  

V práci [30] byly provedeny termodynamické výpočty pro redukci následujících 

oxidů: NiO, Fe2O3, Fe3O4, FeO, Cr2O3, CrO a MnO pomocí hydridu sodného.   

 Ze vztahu: 

       
      

      

       
       (3.54) 

                     byly vypočteny poměry aktivit hydridu a hydroxidu sodného pro rovnováţný stav, kdy 

platí ΔGT = 0.   Potom poměr aktivit udává minimální aktivitu hydridu sodného v NaOH, 

která je nutná k průběhu redukce daného oxidu. V oblasti nízkých obsahů  w(NaH) ˂ 1% 

lze uvaţovat a(NaOH) ≈ 1 a molární zlomek lze přepočítat na zlomek hmotnostní. Po 

dosazení za RT (kde T = 673K) a převedení přirozeného logaritmu na logaritmu dekadický 

je moţné člen     
      

       
 nahradit log x(NaH).  

Hodnoty toho výrazu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3.1. Hodnoty vypočtených standardních změn Gibbsovy energie pro různé reakce 

hydridového moření při teplotě 400 
o
C podle [30]. 

Reakce ΔGr
o
, kJ/mol log a(NaH) w, % 

NiO + NaH  =  Ni + NaOH -150,94 -11,7 1,2.10
-10

 

3Fe2O3 + NaH = 2Fe3O4 + NaOH -178,91 -13,8 9,51.10
-13

 

2Fe3O4 + NaH = 3FeO + NaOH -95,7 -7,4 2,39.10
-6

 

FeO + NaH  =  Fe  + NaOH -110,1 -8,5 1,9.10
-7

 

Cr2O3 +  NaH = 2CrO + NaOH -57,29 -4,4 2,39.10
-3

 

CrO + NaH  = Cr + NaOH 8,61 - - 

MnO + NaH  =  Mn + NaOH 5,81 - - 

 

V odokujovacím procesu se obsahy hydridu sodného pohybují v intervalu w(NaH) 

= 0,01 aţ 1%. Pro hodnotu hmotnostního zlomku 1% vychází hodnota log a(NaH) = -

1,781. Dosazením této hodnoty do vztahu (3.54) je moţné získat hodnotu minimální 
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hodnoty standardních změn Gibbsovy energie ΔGr
o 

= -22,92 kJ/mol, kterou lze ještě pouţít 

pro výpočet hmotnostního zlomku NaH. Pro vyšší hodnoty jiţ nelze aktivity NaH nahradit 

jeho molárním zlomkem, proto lze tento postup pouţít pro redukci hydridem sodným 

pouze u rovnic, jejichţ hodnota standardní změny Gibbsovy energie ΔGr
o
 < 23 kJ/mol.  

Z výsledku vyplývá, ţe z termodynamického hlediska oxidy niklu a ţeleza mohou být 

vyredukovány aţ na kov i při nízkých obsazích NaH, oxidy manganu a chromu mohou být 

redukovány při daných obsazích NaH v technologickém procesu pouze na MnO respektive 

CrO. Jejich redukce aţ na čistý kov je z termodynamického hlediska nepravděpodobná. 

 

3.4.2.2. Procesy předběţného moření v kyselinách 

Podle dosavadních poznatků lze popsat účinek kyselin takto: Vodíkové kationty se 

dostávají do styku s okujovou oxidickou vrstvou a počínají ji rozpouštět. Vlastnosti oxidů 

obsaţených v okujové vrstvě jsou značně odlišné. Se stoupajícím obsahem kyslíku je jejich 

rychlost rozpouštění menší (např. H2SO4 špatně rozpouští hematit Fe2O3). Rozpouštění 

okujové vrstvy můţe probíhat podle řady chemických rovnic: 

                         (3.55) 

                                  (3.56) 

                               (3.57) 

                              (3.58) 

                              (3.59) 

                        (3.60) 

                        (3.61) 

Tyto reakce mají různou rychlost a probíhají na různých místech okujové vrstvy, 

podle výskytu a přístupnosti jednotlivých oxidů. Některé z těchto reakcí mají povahu 

převáţně elektrochemickou, jiné chemickou. Výsledný pochod – rozpouštění okují – je 

součtem dílčích procesů odlišného charakteru. 
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Rozpouštění okujové vrstvy probíhá podle dvou hlavních mechanismů: 

1. Mořící lázeň s H
+
 ionty rozpouští okuje po celé ploše a postupuje frontálně 

rozpouštěním celých vrstev (molekul oxidů) k povrchu kovu. 

2. Mořící lázeň s H
+
 ionty proniká do pórů a štěrbin a vytváří elektrochemické 

mikročlánky mezi atomy Fe, vzniklými rozpadem FeO a oxidy Fe2O3 a Fe3O4 a 

dále vytváří makročlánky mezi Fe z kovové matrice a oxidy z okujové vrstvy. 

Kromě uvedených mechanismů rozpouštění dochází ještě k mechanickému 

působení tlakem vzniklého vodíku na okuje. V literatuře je moţno najít práce věnující se 

dvěma nejvíce uţívaným kyselinám a to kyselině chlorovodíkové a kyselině sírové.  

Kyselina sírová působí na oxidickou vrstvu pomaleji, velice málo rozpouští Fe2O3 a 

nerozpouští Fe3O4. Při pouţití této kyseliny se uplatňuje hlavně podleptávání a odlupování 

vrstev díky působení vodíku. V případě pouţití kyseliny chlorovodíkové dochází 

k frontálnímu rozpouštění oxidické vrstvy a to buď na povrchu nebo v pórech. Oxidická 

vrstva je tvořena několika vrstvami v pořadí: Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe. Nejhůře rozpustný 

oxid je Fe2O3 a brání v rozpouštění méně odolných sloţek. Teprve aţ kationty vodíku 

proniknou k FeO a k vlastnímu kovu nebo aţ je vrstva Fe2O3 odstraněna, začíná se proces 

moření rozbíhat. Rozpouštění kovu je doprovázeno vývojem vodíku v atomárním i 

molekulárním stavu. Molekulární vodík se uplatňuje jako destruktor oxidické vrstvy – díky 

vysokému rozkladnému tlaku odtrhává částečky okují od kovové matrice. 

 

3.4.2.3. Procesy finálního moření (FP procesy) v HF+HNO3 

Princip pouţití FP procesu spočívá v odstranění zbytku křemíku, který se hromadí 

na mezifází mezi oxidovou vrstvou a vrstvou ochuzenou o chrom. Toto je realizováno 

prostřednictvím směsi kyselin a oxidačních činidel. Nejdůleţitější parametry pro procesy 

konečného odmoření jsou koncentrace mořící lázně, teplota, mořící čas, schopnost 

rozpouštění jednotlivých kovů.  

Směsi HF + HNO3 jsou nejčastěji pouţívané roztoky pro mořící lázně 

austenitických nerezových ocelí, zejména pro jejich velmi vysokou účinnost. Jednotlivé 

chemikálie účinkují individuálně bez synergických efektů. Koncentrace kyselin závisí na 

druhu mořené oceli a vlastnostech jejího povrchu. 
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Kyselina fluorovodíková působí jako donor iontů H
+
 a komplexotvorné činidlo pro 

ionty Fe
3+

 a Cr
3+

, dále stabilizuje oxidačně redukční potenciál roztoku. Zvýšení 

koncentrace HF vede k vytvoření kompexů Fe
3+

 iontů a tedy k destrukci pasivní vrstvy. 

Bylo zjištěno, ţe rychlost rozpouštění oceli AISI 304 je přímo úměrná koncentraci HF ve 

směsi HNO3 a HF. HNO3 působí rovněţ jako donor iontů H
+
 a dále zvyšuje oxidačně 

redukční potenciál, HNO3 je pasivační činidlo (pasivuje povrch kovové matrice) a 

rozpouští oxidickou vrstvu. Přítomnost kyseliny dusičné však vede k emisím nitrózních 

plynů během procesu moření. V mořící lázni HF + HNO3 jsou přítomny následující 

iontové nebo molekulární částice: HF, H
+
, NO3

-
, NO2

+
, NF2

-
, Fe

3+
, Cr

3+
. Ve vodných 

roztocích a za přítomnosti kovů kyselina dusičná obsahuje HNO2 a její disociační produkty 

vedou ke vzniku NO, NO2, N2O3, N2O4, NO
+
 a NO2

+.
  

Kyselina fluorovodíková reaguje s trojmocnými ionty ţeleza a chromu za vzniku Fe 

(analogicky i Cr) komplexních iontů  FeF
2+

 , FeF
3+

.  

Vrstva odmořené oceli ochuzená o chrom reaguje poté podle následujících reakcí: 

           
                    (3.62) 

           
                    (3.63) 

Problematice porovnání účinností kyselin pro moření nerezové oceli AISI 304 se 

věnuje práce [31]. V průběhu zpracování nerezové oceli za vysokých teplot se na povrchu 

vytváří oxidická vrstva spolu s vrstvou se sníţeným obsahem chromu. Moření nerezové 

oceli je mnohem komplikovanější neţ moření ostatních ocelí. Bylo prokázáno, ţe první 

kyselinový domořovací krok se významnou měrou podílí na kvalitě povrchu kovu po 

moření. Roztok HCl má ve srovnání s roztokem H2SO4 mnohem menší schopnost 

odstraňovat oxidickou vrstvu, rovněţ má roztok HCl větší tendenci vytvářet intergranulární 

napadání ve vrstvě ochuzené o chrom, která nedokáţe být úspěšně odstraněna ani ve 

druhém mořícím kroku směsnou kyselinou. Díky tomu můţe být pouţitím H2SO4 dosaţeno 

dobrých výsledků – hladkého povrchu bez oxidické vrstvy a bez intergranulárního 

napadení kovové matrice. Vyhodnocení povrchu pro jednotlivé kroky domořovacího 

procesu – pouţití HCl nebo H2SO4 v prvním a HF+HNO3 v druhém krok je moţno vidět 

na následujícím obrázku: 
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Obr. 3.13. Model mechanismu moření AISI 304  

při použití H2SO4 a HCl pro PP a HF+HNO3 pro FP procesy, převzato z [31]. 

Intergranulárnímu napadání kovové matrice nerezové oceli AISI 304 je věnována 

práce [32]. Zde bylo pozorováno a vysvětleno napadání v důsledku působení HF, které 

selektivně rozpouští části v o chrom ochuzené vrstvy. Hloubka napadání závisela na době 

působení kyseliny fluorovodíkové. Při shodných experimentech s kyselinou 

chlorovodíkovou ke vzniku napadání nedocházelo, vrstva se rozpouštěla relativně 

rovnoměrně a relativně rychle (řádově v desítkách sekund). Povrch po moření byl hladký, 

avšak se zbytky oxidické vrstvy.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Pouţité chemikálie, materiály a volba měřených systémů 

Pouţité chemikálie, materiály 

K experimentům byly pouţity následující chemikálie čistoty p. a.: 

 NaOH mikroperly (Lach:ner, Neratovice) 

 HCl (Lach:ner, Neratovice) 

 HF (Mach-chemikálie, Ostrava) 

 HNO3 (Lach:ner, Neratovice) 

 

Pro přípravu elektrod byly pouţity následující materiály: 

 Platina (Safina a. s., Praha) 

 Nikl 99,95% (Bibus metals s.r.o., Brno) 

 Aristorod 12.50 (Esab, Wamberk) 

 AISI 304 (BGH Edelstahl Lugau GmbH) 

 

Při experimentech bylo pouţito následujících kelímků: 

 niklový o objemu 70 ml (Merci s. r. o., Brno) 

 nerezový o objemu 70 a 130 ml (Merci s. r. o., Brno) 

 teflonový o objemu 250ml (Merck s. r. o., Praha) 

 

Jako referenční elektroda byla pouţita elektroda Hg/HgO/1M NaOH, výrobce Scanlab 

systems, Praha. 

 

Ke konstrukci experimentální sondy byla pouţita mosazná kulatina průměru 30 mm 

dodaná společností Ferona a. s., Praha. 
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Volba měřených systémů 

Na základě literární rešerše se zvolilo sloţení experimentálních bodů soustavy A, 

B, C, D a E pro provedení elektrochemických měření (cyklická voltametrie, 

chronoamperometrie, chronocoulometrie a elektrochemická impedanční spektroskopie). 

Tyto body jsou se zohledněním teplot experimentu uvedeny v následujícím fázovém 

diagramu a následně i v tabulce. 

 

Obr. 4.1. Fázový diagram s vyznačením složení a teploty  

měřených roztoků (A, B, C) a tavenin (D, E). 

 

Tabulka 4.1. Složení a teplota v měřených bodech soustavy NaOH-H2O. 

Bod 
Teplota 

[
o
C] 

Mol. 

poměr 

H2O/NaOH 

Hmotnostní 

zlomek [%] 

Molarita 

[mol/dm
3
] 

Molalita 

[mol/kg] 

Molární 

zlomek 

[%] 

A 25 53,33 4,00 1,00 1,04 1,84 

B 110 5 30,77 9,87 11,11 16,67 

C 110 2,22 50,00 18,4 25,07 31,09 

D 110 1 68,97 28,62 55,56 50,00 

E 400 ≈ 0 ≈ 100 - - ≈ 100 
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4.2. Konstrukce experimentální aparatury a měřící sondy 

Elektrochemická měření byla realizována prostřednictvím potenciostatu-

galvanostatu Voltalab PGZ301 (fy Radiometer Analytical, Francie). Naměřená data byla 

analyzována pomocí programu Voltamaster 4. 0. Z něj bylo moţné data následně 

vyexportovat ke zpracování do prostředí Microsoft Excel. 

 

 

Obr. 4.2. Celkový pohled na laboratorní aparaturu včetně vyhodnocovací části. 

 

Pro nerovnováţná elektrochemická měření (např. cyklická voltametrie, 

chronopotenciometrie, chronoamperometrie) je nutné znát plochu pouţitých elektrod. Tu je 

moţné vypočítat za předpokladu, ţe jsou známy její geometrické rozměry a hloubka jejího 

ponoru. Pro regulaci ponoru pracovní sondy (obsahující všechny 3 elektrody) byl zvolen 

jednoduchý princip mikrometrického šroubu. Aby jej bylo moţné regulovat s poměrně 

velkou citlivostí, byl zkonstruován mosazný šroub se závitem se stoupáním 1mm (jedno 

otočení šroubu kolem své osy = 1mm posuvu na délce závitu). Uvnitř šroubu byl vyvrtán 

otvor pro umístění všech tří elektrod v ochranné keramické trubici. Otočný plášť sondy byl 
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pomocí rysek rovnoměrně rozdělen na deset stejných dílů, coţ znamená, ţe pootočení o 

jednu rysku znamená změnu ponoru sondy o 0,1 mm. Detail regulační části je uveden na 

obr. 4.3. Ponor byl nastavován od doteku pracovní elektrody s hladinou taveniny, který 

bylo moţné identifikovat buď pomocí měřícího přístroje, nebo i vizuálně. 

 

Obr. 4.3 Měřící sonda s detailem regulační části. 

 

Pro elektrochemická měření byly jako elektrody pouţity: 

Pomocná elektroda: Ni drát o průměru 1mm.  

Referenční elektroda: Hg/HgO/1M NaOH pro měření při 25 
o
C v 1M NaOH; Fe4N pro 

měření za vyšší teploty (110 a 400 
o
C) s NaOH o vyšší koncentraci neţ 1 mol/dm

3
. 

Pracovní elektroda: 

1. Pt drát o průměru 1 mm. 

2. Fe drát z čistého ţeleza o průměru 1 mm. 

3. Aristorod 12.50, drát o průměru 1,2 mm. 

4. Fe3O4 elektroda, která byla připravená dle postupu uvedeném v kapitole (4.5.2.). 

Schéma měřící cely v tříelektrodovém uspořádání je uvedeno na následujícím obrázku. 
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Obr: 4.4. Schéma měřící cely v tříelektrodovém uspořádání  

pro měření za vyšší teploty než 25 
o
C. 
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4.3. Postup měření 

Měření lze obecně rozdělit do dvou skupin a to podle teploty a koncentrace 

pouţitého NaOH.  

4.3.1. Měření při 25 
o
C v 1M NaOH 

Elektrochemická měření za pokojové teploty (25 
o
C) probíhala v komerčně 

dodávané korozní cele o objemu 150 ml. Ta byla naplněna elektrolytem (1M NaOH), poté 

se nádobka uzavřela víčkem s pěti otvory, přes které byly vloţeny elektrody – pomocná 

niklová a referenční Hg/HgO/1M NaOH. Měřící sonda s pracovní elektrodou byla 

uchycena na laboratorním stojanu. Kontakt pracovní elektrody s hladinou elektrolytu byl 

registrován měřícím přístrojem, poté byl mikrometrickým šroubem nastaven poţadovaný 

ponor 10 resp. 20 mm. Elektrochemická měření byla prováděna přístrojem VoltaLab 

s příslušným programovým vybavením. 

 

 

Obr. 4.5. Pohled na korozní celu s posuvnou sondou. 
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4.3.2. Postup měření za vyšší teploty neţ 25 
o
C pro vyšší koncentrace neţ 1M NaOH 

Měření za zvýšené teploty probíhala v kelímkové peci s odporovým ohřevem LAC. 

Teplota v peci byla kontrolována termočlánkem chromel - alumel umístěným v ochranné 

korundové trubici. Měření byla provedena při teplotách 110 a 400°C. V případě teploty 

110 
o
C byl pouţit teflonový kelímek, při měřeních s teplotou 400 

o
C byl pouţit buď 

kelímek niklový, ve výjimečných případech kelímek korundový. Celková naváţka NaOH 

resp. NaOH + H2O byla volena 120g v případě většího teflonového kelímku (250 ml) a 70g 

v případě pouţití menšího niklového kelímku (70 ml). 

 

 

Obr. 4.6. Detailní pohled na elektrickou pec s posuvnou sondou. 

Naváţka elektrolytu směsi hydroxidu sodného v kelímku byla vloţena do pece 

vyhřáté na poţadovanou teplotu (v případě měření v tavenině NaOH při 400 
o
C je doba 

potřebná k jeho roztavení cca 20 min.). Po 30ti minutách od vloţení kelímku do pece byla 

do elektrolytu ponořena sonda (kontakt pracovní elektrody s hladinou byl opět registrován 

měřícím přístrojem s následným nastavením ponoru 10 resp. 20 mm). Elektrochemická 

měření byla opět prováděna přístrojem Voltalab. 
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4.4. Pouţité metody 

4.4.1.  Metody elektrochemické 

Elektrochemická měření byla prováděna prostřednictvím potentiostatu-galvanostatu 

Voltalab VM 40 firmy Radiometer Analytical (Francie). Jako elektrolyt byl pouţit 

hydroxid sodný s různou koncentrací (1M při 25 
o
C umístěný ve skleněné korozní cele; 31 

hm%, 50 hm%, 69 hm% při 110 
o
C v teflonovém kelímku a tavenina NaOH při 400 

o
C 

v niklovém případně korundovém kelímku). Pomocná elektroda byla tvořena niklovým 

drátem o průměru 1mm (pro měření při 25 a 110 
o
C) eventuálně Fe4N drátem o průměru 

1mm (měření v tavenině při 400 
o
C). Jako referenční elektroda byla pouţita Hg/HgO(1M 

NaOH, 25 
o
C) nebo Fe4N v ostatních případech. Jako pracovní elektrody byly vyuţity Pt, 

Fe4N, Aristorod 12.50 a průmyslové vzorky kulatin nerezové austenitické oceli AISI 304. 

Detaily o postupu měření je moţné nalézt v kapitole 4.2.  

Elektrochemické reakce probíhající na pracovních elektrodách byly registrovány 

pomocí lineární voltametrie, cyklické voltametrie, chronoamperometrie, 

chronocoulometrie a elektrochemické impedanční spektroskopie. 

Lineární voltametrie 

Lineární voltametrie je potenciodynamická experimentální metoda. Je určena 

lineárním růstem potenciálu pracovní elektrody z mezní hodnoty do druhé hodnoty.  

Nastavitelnými parametry experimentu jsou meze potenciálu a rychlost nárůstu potenciálu 

(rychlost polarizace). Výsledkem měření je závislost proudu na potenciálu, coţ je 

tzv.polarizační křivka. Elektrodové reakce mohou  být vratné a nevratné. Obecné řešení i-E 

závislostí je sloţité a vede k tabelovaným hodnotám funkcí. Závislost proudové hustoty na 

potenciálu prochází maximem, pro které platí pro vratný děj Randles-Ševčíkova rovnice: 

                                        (4.1) 

kde jednotlivé symboly (pouţité i v dalších rovnicích) znamenají: 

c0 molární koncentrace elektroaktivní látky v objemu taveniny (mol.cm
-3

) 

D difúzní koeficient (cm
2
 s

-1
), E elektrodový potenciál (V), 

A plocha pracovní elektrody (cm
2
), I proud (A), 

n počet elektronů vyměňovaný při elektrodové reakci,  

R univerzální plyn. konstanta (J.K
-1

.mol 
-1

), T teplota (K), v rychlost polarizace (V.s
-1

). 
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Cyklická voltametrie 

Cyklická voltametrie je potenciodynamická metoda, u které se pracovní elektrodu 

vkládá trojuhelníkový potenciál. Metoda má význam při studiu mechanismu elektrodových 

reakcí. Nastavitelnými parametry experimentu jsou: meze potenciálu polarizace, rychlost 

polarizace, počet cyklů opakování. Na pracovní elektrodu se vkládá napětí a registruje se 

cyklická voltametrická křivka, coţ je závislost proudu eventuálně proudové hustoty na 

potenciálu. Oxidačně-redukční reakce probíhající na pracovní elektrodě se na záznamu 

projeví píkem, který je moţno následně analyzovat.  

Pro reverzibilní reakci platí: rozdíl potenciálu anodického (Epa) a katodického (Epc) píku: 

            
  

  
        (4.2) 

Ze vztahu je zřejmé, ţe  rozdíl potenciálů katodického a anodického píku závisí na 

teplotě a počtu vyměňovaných elektronů. Lze snadno dokázat, ţe platí: 

        

 
      

  

  
      (4.3) 

analogicky i pro: 

        

 
       

  

  
      (4.4) 

kde Epc/2 a Epa/2 jsou potenciály poloviny katodického resp. poloviny anodického píku.  

Z výše uvedeného plyne, ţe potenciál Epa je oproti Epc/2 posunut k pozitivnějším 

potenciálům o 0,9% hodnoty vztahu (4.2) nezávisle na počtu vyměňovaných elektronů a na 

teplotě. 

 

Chronoamterometrie a chronocoulometrie 

Chronoamperometrie je metoda potenciostatické registrace křivek I=f(t). Tuto 

závislost na pevné elektrodě popisuje Cottrellova rovnice (4.5): 

   
       

       
         (4.5) 
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Chronoamperometrie zahrnuje skokovou změnu potenciálu pracovní elektrody z 

hodnoty, kde neprobíhá ţádná Faradaická reakce, k potenciálu, při kterém je povrchová 

koncentrace elektroaktivní látky nulová. 

Pouţívá se stacionární pracovní elektroda v nemíchaném roztoku a je registrována 

závislost proud – čas. Přenos hmoty za těchto podmínek je určen pouze difuzí a křivka i-t 

reflektuje změnu v koncentračním gradientu. Proto proud na planární elektrodě klesá s 

časem podle Cottrellovy rovnice (4.5). 

Chronoamperometrie je často pouţívaná k měření difuzních koeficientů 

elektroaktivních látek nebo povrchu pracovní elektrody. Tato metoda můţe být rovněţ 

aplikovaná ke studiu mechanismu elektrodových procesů. 

Takto lze registrovat i závislosti prošlého náboje na čase. Takovéto měření je známo jako 

chronocoulometrie, která je výhodná pro měření kvantity adsorbovaných reaktantů.  

Závislost Q na t
1/2

 je známo jako Ansonova rovnice: 

   
            

                  (4.6) 

kde: 

Qdl = náboj dvojvrstvy 

Qi = náboj adsorbovaných částic 

Nastavitelnými parametry experimentu jsou: potenciál polarizace a čas polarizace. 

Na pracovní elektrodu se vkládá napětí a registruje závislost prošlého náboje na čase. 

Výsledkem je chronocoulometrická křivka. 

 

Elektrochemická impedanční spektroskopie 

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) je experimentální měřicí metoda, 

kterou lze určit elektrické vlastnosti studovaného elektrochemického systému. Tímto 

systémem můţe být např. kov/korozní prostředí.  

Metoda je zaloţená na perturbaci elektrochemického systému napěťovým signálem 

sinusového tvaru o malé amplitudě a následným měřením komplexní impedance Z v 

závislosti na frekvenci f. Měření obvykle probíhá v širokém rozsahu frekvencí (10
6
–10

-6
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Hz), coţ dovoluje postihnout charakter nejen rychlých elektrodových dějů (přenos náboje), 

ale i pomalých (difuzní děje). Významnou výhodou elektrochemické impedanční 

spektroskopie je moţnost provádět měření in-situ. 

Stanovení elektrických vlastností systému se provádí aproximací (fitováním) 

modelem ekvivalentního obvodu. Z tvaru získaného impedančního spektra a z představy 

chování systému lze navrhnout vhodný ekvivalentní obvod. Jednotlivým prvkům 

ekvivalentního obvodu je pak přiřazen fyzikální význam. Obvyklými prvky obvodu jsou 

rezistance, kapacitance a induktance. 
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4.4.2.  Metody analýzy povrchu 

Povrchy vzorků byly analyzovány pomocí elektronové mikroskopie, 

semikvantitativní rtg. mikroanalýzy a pomocí Ramanovy spektroskopie. 

 

Řádkovací elektronové mikroskopie (SEM) 

Sloţení kovové matrice vzorků a hodnocení okujové vrstvy bylo prováděno na 

příčném řezu vzorku pomocí řádkovací elektronové mikroskopie (SEM) a zahrnovalo 

dokumentaci okujové vrstvy z různých míst a jejich semikvantitativní rtg. mikroanalýzu. 

Mikroanalýza byla provedena tak, ţe byly hodnoceny odlišné subvrstvy oxidické vrstvy a 

základní materiál do hloubky 20 aţ 40 μm pod povrchem. 

Pozorování okujové vrstvy bylo prováděno pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu JEOL JSM-6490LV v odraţených elektronech. Semikvantitativní rtg. 

mikroanalýza byla prováděna pomocí analyzátoru Inca X-act jako plošná analýza. 

Pozorování vyloučené vrstvy magnetitu Fe3O4 bylo prováděno pomocí 

elektronového mikroskopu QUANTA 650 FEG (výrobce FEI, USA). 

 

Ramanova spektroskopie 

Přítomnost Fe2O3 a Fe3O4 na povrchu vzorků po jednotlivých mořících krocích 

(kapitola 5.3.2.1) byla zjišťována pomocí Ramanovy spektroskopie. Ta byla realizována na 

přístroji XploRA
TM

 (HORIBA Jobin Yvon, Francie) vybaveném excitačním laserem s 

vlnovou délkou 532 nm se zvětšením 100x. Intensita laseru byla volena 1%. 
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4.5. Příprava elektrod 

K elektrochemickým experimentům byly jako pracovní elektrody pouţity elektrody 

ţelezná, Fe3O4 a průmyslově odmořovaná austenitická nerezová ocel AISI 304. 

4.5.1. Ţelezná elektroda 

Elektroda z čistého ţeleza (v textu označována jako Fe4N) pouţitá při 

elektrochemických experimentech ve formě drátu o průměru 1mm byla připravena 

následujícím způsobem: 

 Elektrolytické ţelezo (čistota 99,98%) bylo přetaveno v plazmové peci na ingot 

 Ingot byl čištěn zonálním tavením 

 Z ingotu byla následně vykována tyč o průměru 10 mm 

 Dalším kováním byl průměr zmenšen na 5mm 

 Po popuštění při teplotě 250 
o
C byl vytaţen drát o průměru 1 mm 

 

Z takto připraveného drátu byl proveden metalografický výbrus, který byl následně 

analyzován metodou SEM.  

 

Obr. 4.7 Metalografický výbrus připraveného Fe4N drátu, zvětšení 300x. 
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Obr. 4.8. Detail povrchového defektu výbrusu drátu a body SEM analýzy, zvětšení 2000x. 

 

Výsledky SEM analýzy pro jednotlivé body jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 4.2. SEM prvková analýza (v at. %) metalografického výbrusu  

připraveného Fe4N drátu. 

bod O Si S Ca Fe 

1 32,16 0,20 0,31 0,44 66,91 

2 34,77 0,47 0,49 0,57 63,69 

3 32,65 0,34 0,38 0,99 65,64 

4 - - - - 100,00 

 

Na detailu metalografického výbrusu je vidět defekt, pravděpodobně způsobený 

tvářením. Po podrobném prohlédnutí celého povrchu drátu metalografického výbrusu je 

moţné konstatovat, ţe se jedná o výjimečný jev a povrch drátu je kompaktní a bez 

prasklin. 
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4.5.2. Fe3O4 elektroda 

V práci [33] se prokázala moţnost přípravy magnetitu na povrchu ţelezné elektrody 

po anodizaci v transpasivní  oblasti při tvorbě ţelezanů. Vznik magnetitu se vysvětluje 

rozpouštěcím – precipitačním mechanizmem. Záporně nabité částice  FeO4
2-

, jejichţ vznik 

je popsán v kapitole 3.1.4., budou přitahovány zpět ke kladné anodě a vyloučí se na jejím 

povrchu jako Fe3O4 podle rovnic (4.7) a (4.8): 

     
                      (4.7) 

     
                           (4.8) 

Reakce (4.7) můţe probíhat v důsledku toho, ţe magnetit je elektrický vodivý a 

jedná se o elektrochemický děj.  Reakce (4.8) je čistě elektrochemický proces. Zde je třeba 

si uvědomit, ţe aktivita iontů H
+
 je v koncentrovaných alkalických roztocích velmi nízká. 

V experiment. části proto bude proveden výpočet pH pro dané podmínky (kap. 5.1.2.). 

Elektrody Fe3O4 byly připravovány chronocoulometricky při potenciálu 1700 mV 

v prostředí 50% NaOH při teplotě 110 
o
C na Fe4N drátu o průměru 1mm. Toto sloţení a 

teplota se pouţívá pro výzkum produkce ţeleza přímou elektrochemickou redukcí jeho 

oxidů. Přítomnost Fe3O4 získané oxidací ţelezné pracovní elektrody byla potvrzena 

Ramanovou spektroskopií. Fotografie pořízená elektronovým mikroskopem prokazuje 

přítomnost nanostrukturovaného magnetitu. 

 

Obr. 4.9. Fotografie železné elektrody s vrstvou Fe3O4 připravené její oxidací po dobu 60s. 

v oblasti tvorby železanů v 50% NaOH při teplotě 110 
o
C. 
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4.5.3. Elektroda z austenitické oceli AISI 304 

Elektrochemicky zkoumaný materiál průmyslově odmořované nerezové 

austenitické oceli AISI 304 (výrobce BGH Edelstahl Lugau Gmbh) byl dodán ve formě 

kulatin ϕ 9 mm. Jeho chemické sloţení je uvedeno v tabulce 4.3., ţelezo tvoří zbytkový 

obsah do 100% a není zde uváděno. 

 

Tabulka 4.3. Chemické složení v hm. % nerezové austenitické oceli AISI 304. 

C Si Mn P S Cr Ni 

0.05 0.6 1.5 0.045 0.03 18 10 

 

Průmyslové vzorky AISI 304 byly mořeny v hydridové lázni obsahující NaOH, 

NaH a Na2O při teplotě 400°C s následným ponořením do roztoku 15% HCl při teplotě 

50°C. Jako finálního mořícího kroku bylo pouţito směsné kyseliny obsahující 15 hm% 

HNO3 a 3 hm% HF při teplotě 21°C. Časy moření včetně teplot jsou přehledně uvedeny v 

tabulce 4.4. 

 

Tabulka 4.4. Čas moření jednotlivých vzorků (v minutách). 

Číslo 

vzorku 

NaOH 

(NaH + Na2O) 

400 
o
C 

HCl 

50 
o
C 

HNO3 + HF 

21 
o
C 

1 - - - 

2 15 - - 

3 15 5 - 

4 15 5 1 

5 15 5 3 

 

Uvedené vzorky nerezové austenitické oceli AISI 304 byly metalograficky a 

elektrochemicky analyzovány. Výsledky analýz jsou uvedeny v následujících kapitolách  

5.3.2.1. a 5.3.2.2. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

5. 1. Výsledky výpočtů vlastností roztoků a tavenin soustavy NaOH – H2O 

5.1.1. Struktury alkalických roztoků a tavenin vypočtené pomocí molekulárního 

modelování 

Modelování struktury roztoků soustavy NaOH-H2O v závislosti na teplotě a sloţení 

Vliv počtu molekul vody na rozpustnost NaOH za různých teplot byl studován 

pomocí molekulárního modelování s vyuţitím empirického silového pole Universal [34] 

v modelovacím prostředí Accelrys Materials Studio. Empirické silové pole je soustava 

rovnic obsahujících parametry získané experimentálně a popisující vlastnosti atomů a 

vazeb. Na rozdíl od kvantově-mechanických výpočtů jsou výpočty s vyuţitím empirického 

silového pole méně náročné na výpočetní čas. Při těchto výpočtech nejsou brány v úvahu 

elektrony, ale celý atom je povaţován za pevnou kouli s danou hmotností, poloměrem a 

nábojem, přičemţ vazby jsou brány jako pruţiny o určité délce a tuhosti. Niţší přesnost 

výpočtů (v porovnání s kvantově-mechanickými výpočty), která je však dostatečná pro 

danou úlohu, je kompenzována řádově vyšším počtem atomů, které můţe model obsahovat 

(10
3
 – 10

4
). Takto veliké modely lépe odpovídají reálným vzorkům. Modely byly 

postaveny jako periodické struktury, coţ znamená uzavření molekul vody a NaOH do 

krychlové buňky, která se tak stává základní jednotkou periodického, spojitého vydláţdění 

prostoru. Molekula, která opustí tuto buňku např. zleva, do ní v tomtéţ okamţiku vstoupí 

zprava apod., coţ je běţně pouţívaná technika umoţňující simulovat spojité a prakticky 

nekonečné prostředí, jímţ reálný vzorek (z hlediska molekul) je. 
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Byly připraveny modely obsahující NaOH a H2O v následujících molárních 

poměrech H2O/NaOH: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, přičemţ skutečné počty molekul jsou 

uvedeny v Tabulce 5.1.:  

Tabulka 5.1. Skutečné počty molekul použité při modelových výpočtech. 

 

Poměr 

H2O / NaOH 

Počet molekul 

H2O 

Počet molekul 

NaOH 

1 19 19 

2 36 18 

3 51 17 

4 64 16 

5 75 15 

6 84 14 

7 91 13 

8 96 12 

9 99 11 

10 100 10 

 

Iniciální vzdálenost středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového atomu OH

-
 byla ve všech 

modelech rovna 2.4 Ǻ. Kaţdý z modelů s poměry H2O/NaOH 1, 2, 3, 4 byl podroben 

simulaci molekulární dynamiky při čtyřech následujících teplotách: 80°C, 100°C, 120°C, 

150°C. Kaţdý z modelů s poměry H2O/NaOH 5, 6, 7 byl podroben simulaci molekulární 

dynamiky při čtyřech následujících teplotách: 80°C, 90°C, 100°C, 110°C. Kaţdý z modelů 

s poměry H2O/NaOH 8, 9, 10 byl podroben simulaci molekulární dynamiky při čtyřech 

následujících teplotách: 25°C, 50°C, 75°C, 100°C. Společná teplota všem uváděným 

roztokům je 100 
o
C, aby je bylo moţno porovnat mezi sebou. Elektrochemická měření byla 

prováděna při teplotě 110 
o
C z důvodu aplikace na průmyslové podmínky. Pro 110 

o
C jiţ 

není moţno obdrţet výsledky pro zředěné roztoky, protoţe dochází k jejich varu. Po 

uplynutí zadané doby molekulární dynamiky (0.5 ns), která se ukázala být dostatečnou pro 

přivedení systému do energeticky rovnováţného stavu, byly spočteny vzdálenosti mezi 

ionty Na
+
 a kyslíkovými atomy skupiny OH

-
.  
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Přehled těchto vzdáleností je v Tabulce 5.2., přičemţ t [°C] je teplota simulace; 

H2O/NaOH je podíl počtu molekul H2O a NaOH; dNa-OH [Ǻ] je průměr vzdáleností mezi 

středy iontů Na
+
 a středy kyslíkových atomů v OH

-
 po přivedení simulovaného systému do 

rovnováţného stavu.  

 

Tabulka 5.2. Vypočtené vzdálenosti středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového atomu OH

-
 

pro modely s poměry H2O/NaOH 1, 2, 3, 4. 

 

t [°C] H2O/NaOH dNa-OH [Ǻ] 

80 1 2,273 

100 1 2,278 

120 1 2,280 

150 1 2,273 

80 2 2,291 

100 2 2,274 

120 2 2,275 

150 2 2,274 

80 3 2,190 

100 3 2,151 

120 3 2,109 

150 3 2,134 

80 4 2,424 

100 4 2,259 

120 4 2,435 

150 4 2,222 
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Tabulka 5.3. Vypočtené vzdálenosti středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového atomu OH

-
 

pro modely s poměry H2O/NaOH 5, 6, 7. 

t [°C] H2O/NaOH dNa-OH [Ǻ] 

80 5 2,220 

90 5 2,258 

100 5 2,180 

110 5 2,217 

80 6 2,275 

90 6 2,366 

100 6 2,260 

110 6 4,448 

80 7 2,215 

90 7 3,402 

100 7 2,348 

110 7 2,321 

 

 

Tabulka 5.4. Vypočtené vzdálenosti středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového atomu OH

-
 

pro modely s poměry H2O/NaOH 8. 9, 10, 15, 20. 

t [°C] H2O/NaOH dNa-OH [Ǻ] 

25 8 2,256 

50 8 4,317 

75 8 2,317 

100 8 2,402 

25 9 4,522 

50 9 4,248 

75 9 4,296 

100 9 4,392 

25 10 2,237 
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t [°C] H2O/NaOH dNa-OH [Ǻ] 

50 10 3,973 

75 10 3,918 

100 10 3,589 

25 15 5,036 

50 15 5,049 

75 15 6,156 

100 15 19,669 

25 20 2,239 

50 20 4,666 

75 20 16,913 

100 20 4,514 

 

Získaná data je moţné rozdělit do tří částí. 

První část zahrnuje modely s poměry H2O/NaOH 1 aţ 5. Hodnoty dNa-OH jsou zde 

víceméně stejné. Maximální hodnota nepřesahuje 2.5 Ǻ. Teplota nemá ţádný výrazný vliv 

na hodnotu dNa-OH a ani poměr H2O/NaOH v tomto rozmezí (tzn. s poměry 1 aţ 5) nehraje 

významnou roli. 

Druhá část zahrnuje modely s poměry H2O/NaOH 6 aţ 8. Hodnoty dNa-OH rostou a v 

několika případech přesahují 3.0 Ǻ. Teplota stále nemá výrazný vliv na hodnotu dNa-OH a 

ani poměr H2O/NaOH v tomto rozmezí (tzn. 6 aţ 8) nehraje významnou roli. 

Třetí část zahrnuje modely s poměry H2O/NaOH 9 aţ 20. Aţ na dvě výjimky 

(poměry 10 a 20 při 25°C) přesahují všechny hodnoty dNa-OH 3.5 Ǻ. V extrémních 

případech (poměr 15 při 100°C a poměr 20 při 75°C) přesahují vzdálenosti dNa-OH hodnotu 

16.5 Ǻ. Teplota nemá výrazný vliv na hodnotu dNa-OH v případě poměrů 9 a 10, ale v 

případě poměrů 15 a 20 se u vyšších teplot objevují extrémní hodnoty dNa-OH. Poměr 

H2O/NaOH v této části jiţ hraje svou roli, jak ukazují získaná data. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, teplota nemá pro poměry H2O/NaOH 1 aţ 10 výrazný vliv. 

Proto byly ze získaných dat pro tyto poměry vypočteny průměrné hodnoty dNa-OH, které 

jsou vyneseny v následujícím grafu: 

 

 

Obr. 5.1. Průměrné hodnoty dNa-OH pro poměry H2O/NaOH 1 až 10. 

 

Z vynesených hodnot vyplývá, ţe aţ do hodnoty poměru H2O/NaOH = 5 je 

přibliţně stejná vzdálenost středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového atomu z hydroxidické 

skupiny OH
-
 a ta je rovna přibliţně 2,2 Å. Tato hodnota je v dobré shodě s údaji 

uvedenými v literatuře [6]. Dále je z grafu patrno, ţe počet molekul H2O, nutných pro 

disociaci NaOH, je 6, kdy dochází ke skokovému zvýšení hodnot dNa-OH. Ve 

zmiňované literatuře [6] je tento poměr stanoven na hodnotu 5, coţ je ve velmi dobré 

shodě s obdrţenými výsledky. 
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Na následujících obrázcích je moţné vidět vypočtené struktury pro modely 

s poměrem H2O/NaOH = 1, 2, 5, 6 respektive 10, všechny pro teplotu 100 
o
C. Fialovými 

koulemi je znázorněn sodík, červenými a bílými kyslík a vodík z hydroxidové skupiny. Pro 

přehlednost modelu je voda zobrazována jako lomená čára s červenou částí reprezentující 

atom kyslíku a s bílými konci reprezentujícími atomy vodíku. Na obr. 5.2. je vidět 

struktura s poměrem H2O/NaOH = 1, na obr. 5.3. je struktura s poměrem H2O/NaOH = 2, 

kdy v obou případech není molekula NaOH ještě zcela disociována. Obrázky č. 5.4. a 5.5. 

představují struktury s poměry H2O/NaOH = 5 resp. 6, které je moţno uvaţovat za hraniční 

a mezi nimiţ dochází k disociaci molekuly NaOH, coţ lze dokumentovat na základě 

závislosti průměrné vzdálenosti středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového atomu 

z hydroxidické skupiny  OH
-
 na počtu přidaných molekul H2O, uvedené na obr. 5.1. Na 

obr. č. 5.6. je struktura s poměrem H2O/NaOH = 10, kdy je jiţ NaOH zcela disociován.  

Následné elektrochemické experimenty se prováděly v koncentrovaných roztocích 

s poměry H2O/NaOH = 1, 2, 5 a ve zředěném roztoku s koncentrací NaOH =  1mol/l. V 

posledním zmiňovaném roztoku je NaOH jiţ zcela disociován a jeho struktura je velmi 

podobná jako dříve uvedený roztok s poměrem H2O/NaOH = 10 (obr. 5.6.).  
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Obr. 5.2. Struktura pro model s poměrem H2O/NaOH = 1 (69 hm% NaOH);  

teplota 100 
o
C. 

 

 

Obr. 5.3. Struktura pro model s poměrem H2O/NaOH = 2 (52 hm.% NaOH); 

teplota 100 
o
C. 
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Obr. 5.4. Struktura pro model s poměrem H2O/NaOH = 5 (31 hm.% NaOH); 

teplota 100 
o
C. 

 

 

Obr. 5.5. Struktura pro model s poměrem H2O/NaOH = 6 (27 hm.% NaOH); 

teplota 100 
o
C. 
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Obr. 5.6. Struktura pro model s poměrem H2O/NaOH = 10 (18 hm.% NaOH); 100 
o
C. 

 

 

Obr. 5.7. Struktura pro model s poměrem H2O/NaOH = 15 (13 hm.% NaOH); 25 
o
C. 

Pro ilustraci je na obr. 5.7. uvedena vypočtená struktura s poměrem H2O/NaOH = 

15 při teplotě 25 
o
C, z něhoţ je patrné, ţe ve zředěných roztocích má sodný iont kolem 

sebe hydratační obal tvořený v tomto případě 6 molekulami vody, takţe je moţné psát ion 

jako Na(H2O)6
+

. Lze předpokládat, ţe podobná struktura disociovaného NaOH bude i 

v roztoku 1M NaOH (4 hm%), v němţ byly prováděny elektrochemické experimenty 

s elektrodou ţeleznou a elektrodou z oceli AISI 304.  
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Modelování struktury taveniny soustavy NaOH-H2O při teplotě 400 
o
C 

Z důvodu průmyslových aplikací čistého hydroxidu sodného byla matematickým 

modelováním zkoumána i tavenina (bezvodá a tavenina s poměrem H2O/NaOH = 0,1) při 

teplotě 400 
o
C. Vypočtené průměrné vzdálenosti středu iontu Na

+
 a středu kyslíkového 

atomu z hydroxidické skupiny  OH
-
 jsou pro bezvodou taveninu při teplotě 400°C = 2,0842 

Ǻ a pro poměr H2O/NaOH = 0,1 pri 400°C je 2,0989 Ǻ. 

Na následujících obrázcích jsou vidět struktury vypočtené teplotu 400 
o
C. Obr. 5.8. 

představuje model bezvodé neutrální taveniny NaOH, obr. 5.9. ukazuje model kyselé 

taveniny s poměrem H2O/NaOH = 0,1.  

 

 

Obr. 5.8. Struktura pro model bezvodé neutrální taveniny NaOH; teplota 400 
o
C. 
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Obr. 5.9. Struktura pro model kyselé taveniny s poměrem H2O/NaOH = 0,1; 

teplota 400 
o
C. 

 

 

Obr. 5.10. Prostorové uspořádání jednotlivých částic Na
+
, OH

-
 kolem jedné molekuly H2O 

pro model kyselé taveniny s poměrem H2O/NaOH = 0,1; teplota 400 
o
C. 
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Z experimentálního hlediska je důleţitý systém NaOH bez obsahu vody. Z tohoto 

důvodu je potřeba před vlastním experimentem taveninu vody zbavit, coţ se ukazuje jako 

velmi pracné. V publikovaných pracích se objevují postupy odstraňování vody ve vakuové 

peci v přítomnosti P2O5 při teplotě 200 
o
C po dobu 120 hodin. I po této době obsahuje 

tavenina hydroxidu 1,5 mol.% H2O [35]. Z tohoto důvodu byla věnována pozornost 

struktuře umístění vody. Tato struktura je zobrazena na obr. 5.10. Fialovými koulemi jsou 

opět zobrazeny sodné kationty, zeleně je zobrazena zkoumaná molekula vody a 

červenobíle je zobrazena hydroxidová skupina OH
-
. Pro přehlednost jsou zde všechny 

atomy vykresleny ve stejné velikosti. 

Modelování ukázalo, ţe jedna molekula H2O je v tavenině těsně obklopena 7 – 9 

sodnými kationty a vytváří tak proměnlivé obecné polyedry s vodou v jeho dutině. Tato 

skutečnost zřejmě způsobuje obtíţe při dehydrataci hydroxidových tavenin i v rovnováze 

s inertní atmosférou bez obsahu vody. 
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5.1.2. Výpočty aktivit NaOH, H2O a hodnot pH v koncentrovaných roztocích 

Z důvodu pouţití diagramů E-pH byly vypočteny hodnoty pH pro modelované 

roztoky NaOH a pro roztoky, ve kterých byla prováděna elektrochemická měření (cyklická 

voltametrie, elektrochemická koroze, chronoamperometrie, chronokulometrie a 

elektrochemická impedanční spektroskopie).  

pH bylo vypočteno dle následujícího klasického vztahu: 

                     (5.1) 

Ve srovnání se zředěnými roztoky za pokojové teploty je v tomto případě nutný 

výpočet aktivity H2O a disociační konstanty Kw, která je závislá na teplotě. Parametry byly 

vypočteny z následujících rovnic: 

aktivita vody (3.4), aktivita OH
-
 (3.6) a hodnota disociační konstanty Kw odečnena 

z obrázku (3.4.). Uvedené vztahy jsou platné pro roztoky o molalitě 2 – 25 mol/kg při 

teplotách  

0 - 200 
o
C.  

Vypočtené hodnoty parametrů a pH jsou uvedeny v následující tabulce. Zvýrazněné 

řádky odpovídají systémům, ve kterých bylo prováděno elektrochemické měření na 

ţelezné a magnetitové elektrodě. 

Tabulka 5.5. Vypočtené termodynamické parametry pro soustavu NaOH/H2O v závislosti 

na jejím složení; *pH pro 69% NaOH pouze odhadnut na základě trendu křivky. 

n H2O 
w/w 
hm% 

molalita 
[mol/kg] 

ϒ± NaOH aktivita OH- aktivita H2O pH 

1 68,97% 55,56 - - - 18* 

2 52,63% 27,78 6,582 182,831 0,1086 15,49 

3 42,55% 18,52 3,256 60,296 0,2700 14,61 

4 35,71% 13,89 2,016 27,997 0,4216 14,09 

5 30,77% 11,11 1,466 16,286 0,5379 13,75 

6 27,03% 9,26 1,176 10,890 0,6234 13,51 

7 24,10% 7,94 1,004 7,972 0,6866 13,33 

8 21,74% 6,94 0,894 6,207 0,7342 13,19 

9 19,80% 6,17 0,818 5,051 0,7709 13,08 

10 18,18% 5,56 0,764 4,246 0,7997 12,99 

53,33 4,00% 1,04 0,640 0,667 0,9745 12,10 
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Na následujících obrázcích je moţno vidět závislosti aktivity vody na molalitě při 

100 
o
C a aktivity OH

-
  na molalitě při stejné teplotě. Obě závislosti je moţné proloţit 

křivkou popsanou polynomem 2. řádu.  

 

Obr. 5.11. Graf závislosti aktivity vody na molalitě při 100 
o
C. 

 

 

Obr. 5.12. Graf závislosti aktivity OH
-
  na molalitě při 100 

o
C. 
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Obr. 5.13. Graf závisloti vypočtených hodnot pH na molalitě při 100 
o
C. 

 

Na obr. 5.13 je znázorněna závislost vypočtených hodnot pH na molalitě opět při stejné 

teplotě. Uvedená závislost vykazuje lineální průběh.  
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5.2. Výsledky elektrochemických měření v alkalických roztocích 

5.2.1. Elektrochemické reakce na Fe elektrodě 

5.2.1.1. Měření ve zředěných roztocích NaOH při 25
o
C 

Porovnání výsledků elektrody Fe a AristoRod 12.50  

Pro elektrochemická měření byly testovány různé materiály ţelezné pracovní 

elektrody s různým obsahem příměsí. Z hlediska dostupnosti byly podrobněji zkoumány 

materiály AristoRod 12.50 (velmi dostupný levný materiál ve formě drátu pouţívaný ke 

sváření s hmotnostním sloţením 0,1%C, 0,9% Si a 1,5% Mn) a připravené čisté ţelezné 

elektrody (Fe4N). Postup přípravy Fe4N elektrody je uveden v kapitole 4.5.1. 

Pro základní sérii experimentů bylo vybráno prostředí 1M NaOH při 25 
o
C, ve 

kterém byly proměřeny cyklické voltametrické křivky rychlostí polarizace 100 mV/s 

v rozsahu potenciálů od -1200 mV do +500 mV proti referenční elektrodě Hg/HgO/1M 

NaOH. Naměřené voltamogramy jsou uvedeny na obr. 5.14. 

 

Obr. 5.14. Cyklické voltametrické křivky Fe4N a Aristorod 12.50 v 1M NaOH, 25 
o
C,  

rychlost polarizace 100mV/s. 
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Z průběhu potenciodynamických křivek je zřejmé, ţe elektrochemická odezva 

materiálu AristoRod 12.50 je podstatně niţší neţ je tomu u čistého ţeleza. V dalším měření 

byla proto pozornost věnována čistému materiálu Fe4N, u kterého se navíc dají 

jednoznačněji interpretovat anodická a katodická maxima (minima) z hlediska 

mechanismu oxidačně – redukčních reakcí. 

V relaci s výše uvedeným jsou v i výsledky korozních měření obou materiálů. 

Korozní měření bylo prováděno opět v prostředí 1M NaOH při teplotě 25 
o
C při rychlosti 

polarizace 1 mV/s. Naměřené voltametrické křivky byly vyhodnoceny metodou pomocí 

programu Voltamaster 4.0. Interval mezí polarizace byl volen ±200 mV od nulové linie. 

Naměřené korozní rychlosti pro oba materiály jsou: 1,09 mm/rok pro materiál Fe4N a 

0,122 mm/rok pro materiál AristoRod 12.50. Z hodnot je patrné, ţe u čistého ţeleza je 

korozní rychlost cca 10x větší neţ u materiálu AristoRod. Pouţití čistého ţeleza bude proto 

pro přípravu oxidových elektrod jeho anodickou oxidací vhodnější, navíc je přesně 

definováno chemické sloţení těchto produktů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

5.2.1.2. Měření v koncentrovaných roztocích NaOH při 110
o
C  

Jako systém pro výzkum přímé katodické redukce se zkoumá koncentrovaný 50% 

roztok NaOH při teplotě 110 
o
C. Z tohoto důvodu byl tento systém vybrán jako základní 

pro provádění elektrochemických experimentů. Pro doplnění bylo provedeno měření i 

v 31% NaOH a 69% NaOH při stejné teplotě, tj. 110 
o
C. Zde je třeba poznamenat, ţe 

systém o sloţení 69% NaOH je jiţ povaţován za taveninu. 

Pro popis základních elektrochemických reakcí čistého ţeleza v 50% NaOH bylo 

provedeno měření cyklické voltametrie za podmínek: rychlost polarizace 100 mV/s, 

potenciálové meze -500 mV aţ +1700 mV, proti ţelezné referenční elektrodě. Referenční 

elektrodu Hg/HgO/1M NaOH zde nebylo moţno přímo pouţít z důvodu zvýšené teploty a 

koncentrace NaOH. Záznam celého potenciálového okna je uveden na obr. 5.15., tj. od 

vylučování vodíku při nízkých potenciálech (-500 mV) aţ po vylučování kyslíku při 

potenciálech vysokých (+1700 mV), obojí na pracovní elektrodě. 

 

Obr. 5.15. Křivka cyklické voltametrie čistého železa Fe4N v 50% NaOH, teplota 110 
o
C, 

rychlost polarizace 100 mV/s. 

Detail CV křivky zaměřený na píky v oblasti -200 mV do +300 mV je uveden na 

následujícím obrázku. 
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Obr. 5.16. Detail CV křivky obr. 1. 

Kaţdý pík uvedený na potenciálové křivce odpovídá určité elektrochemické reakci. 

Na anodické části křivky je moţno vidět dva píky, a to A1 a A2. V katodické části jsou to 

zase dva píky, K1 a K2. Pík A1 vede ke vzniku sloučenin Fe (+II) a pík A2 vede ke vzniku 

sloučenin Fe (+III) podle [36]: 

A1:                         (5.2) 

A2:                                (5.3) 

V koncentrovaných alkalických roztocích se produkty reakce A2 mohou dále chemicky 

rozpouštět podle následující reakce: 

                
           (5.4) 

Tuto reakci interpretují někteří autoři [37] spíše takto: 

                        
      (5.5) 

Potom redukci K2 lze popsat rovnicí: 

       
              

           (5.6) 
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a pík K1 lze interpretovat jako: 

       
                      (5.7) 

Tato reakce probíhá souběţně s uvolňováním vodíku podle reakce: 

                       (5.8) 

 

Vliv rychlosti polarizace na CV křivky 

Uvedené elektrochemické reakce byly zkoumány z hlediska vlivu rychlosti 

polarizace a to nejen v prostředí 50% NaOH, ale následně i v 31% NaOH a 69 % NaOH 

při teplotě 110 
o
C.  

Na obr. 5.17. jsou uvedeny cyklické voltametrické křivky v 50% NaOH za 

podmínek: rychlost polarizace 25 – 800 mV/s, hodnoty hraničních potenciálů -300 mV aţ 

+500 mV. Experiment byl proveden na stejné elektrodě s postupným zvyšováním rychlosti 

polarizace (25, 100, 200, 400 a 800 mV/s). Celý experiment byl opakován se zjištěním 

shodného trendu. V anodické oblasti jsou voltametrické křivky špatně vyhodnotitelné, 

kdeţto katodický pík je jiţ vyhodnotitelný. Závislost proudové hustoty katodického 

redukčního píku na odmocnině z rychlosti polarizace je uvedena na obr. 5.18., kde je 

zřetelný lineární charakter (R2 = 99,48%). Analogické experimenty a interpretace se 

provedla u elektrolytu 31% a 69%. Výsledky jsou uvedeny na obrázcích 5.19. aţ 5.22. 
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Obr. 5.17. CV křivky pro různé rychlosti polarizace Fe4N elektrody v 50% NaOH. 

 

 

 

Obr. 5.18. Závislost proudové hustoty minima píku na odmocnině z rychlosti polarizace 

v 50% NaOH. 
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Obr. 5.19. CV křivky pro různé rychlosti polarizace Fe4N elektrody v 31% NaOH. 

 

 

 

Obr. 5.20. Závislost proudové hustoty minima píku na odmocnině z rychlosti polarizace 

v 31% NaOH. 
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Obr. 5.21. CV křivky pro různé rychlosti polarizace Fe4N elektrody v 69% NaOH. 

 

 

 

Obr. 5.22. Závislost proudové hustoty minima píku na odmocnině z rychlosti polarizace 

v 69% NaOH. 

 

y = -14,105x - 12,099 
R² = 0,9906 

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

0 5 10 15 20 25 30

j [
m

A
/c

m
2 ]

 

odmocnina z rychlosti polarizace; v1/2 [mV/s]1/2 



87 
 

 

Obr. 5.23. Srovnání závislostí proudové hustoty minima píku na odmocnině z rychlosti 

polarizace v 31%, 50% a 69% NaOH 

Při porovnání lineárních závislostí 31%, 50% a 69% je zřejmá výrazná odlišnost 

pro křivku 69% NaOH, kdy se jiţ jedná o taveninu. Lineární závislost ukazuje jednoznačně 

na stav, kdy je elektrodový proces řízen výlučně difuzí a ostatní jevy se neuplatňují 

(předřazená či následná chemická reakce, sorpce, katalyzovaná reakce apod.).  

Pro závislost potenciálu píku na rychlosti polarizace platí: 
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)   (5.9) 

a dále pak platí: 

|       |   
       

   
       (5.10) 

kde jednotlivé členy znamenají: 
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α - koeficient přenosu náboje 

n – počet vyměňovaných elektronů 

F – Faradayova konstanta 

D0 – difuzní koeficient 

k
0
 – rychlostní konstanta 

v – rychlost polarizace 

Rovnici (5.9) je moţné upravit do následujícího tvaru: 

               
  

   
  

     

   
    (

  

 
 

  
)  

     

    
   (

  

  
)  

     

    
      (5.11) 

V rovnici (5.11) jsou první 4 členy konstanty, potom je závislost Ep na log(v) lineární a ze 

směrnice je moţné určit αn. 

Závislost potenciálu katodického píku Epc na logaritmu rychlosti polarizace je 

uvedena na obr. 5.24. Je zřejmé, ţe pro 50% a 69% mají získaná experimentální data 

lineární průběh. Tyto výsledky ukazují na to, ţe elektroredukční procesy jsou za našich 

podmínek řízeny kinetikou přenosu náboje, tzn. ţe se jedná o nevratné procesy. 

 

Obr. 5.24. Srovnání závislostí potenciálu katodického píku na logaritmu rychlosti 

polarizace v 31%, 50% a 69% NaOH. 
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5.2.2. Elektrochemické reakce na Fe3O4 elektrodě 

5.2.2.1. Hodnocení připravené Fe3O4 elektrody 

Studium katodické redukce Fe3O4 bylo realizováno metodou přípravy magnetitu a 

jeho následné redukce. Příprava magnetitu byla provedena oxidací ţelezné pracovní 

elektrody v oblasti výskytu ţelezanů (viz. kapitola 4.5.2.).  

Potenciál oxidace byl zvolen na 1700 mV v prostředí 50% NaOH při teplotě 110 

o
C. Toto sloţení a teplota se pouţívá pro výzkum produkce ţeleza přímou 

elektrochemickou redukcí jeho oxidů. Volba experimentálních podmínek je zřejmá z obr. 

5.25., kde je uveden vliv reverzního anodického potenciálu na tvar katodických redukčních 

křivek. Na obrázku jsou znázorněny 3 křivky cyklické voltametrie a to pro reverzní 

potenciál 1400, 1600 a 1700 mV. Reverzní potenciál ovlivňuje výšku katodického 

redukčního píku, který je úměrný mnoţství vyloučeného oxidu anodickou oxidací.  

 

 

Obr. 5.25. Vliv reverzního potenciálu na křivku cyklické voltametrie čistého železa Fe4N 

v 50% NaOH, teplota 110 
o
C, rychlost polarizace 100 mV/s. 
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Detail katodických redukčních křivek je uveden na obr. 5.26. Z obrázku je zřejmé, 

ţe při reverzním potenciálu niţším neţ 1700 mV mizí i redukční pík K2 odpovídající 

redukci        
  rovnice (5.6) v předchozí kapitole. 

 

Obr. 5.26. Vliv reverzního potenciálu - detail katodických redukčních píků CV čistého 

železa Fe4N v 50% NaOH, teplota 110 
o
C, rychlost polarizace 100 mV/s. 

 

V práci [33] byla oxidace provedena pro konstantní čas 5 minut, nebyla zde však 

řešena časová závislost vzniku oxidické vrstvy. Z tohoto důvodu byl zkoumán vliv doby 

oxidace na tloušťku vyloučené oxidické vrstvy magnetitu. 

 

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

-0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3

Proudová hustota 
[A/cm2] 

Potenciál [V] 

1700 mV 1600 mV 1400 mV



91 
 

 

Obr. 5.27. Vliv doby oxidace Fe elektrody při 1700 mV na katodickou redukční křivku  

(50% NaOH, 110 
o
C, rychlost polarizace 100 mV/s). 

 

Na obr. 5.27. jsou znázorněny katodické redukční křivky připraveného Fe3O4 

v závislosti na době oxidace Fe pracovní elektrody v oblasti vzniku ţelezanů. Elektroda 

Fe3O4 byla připravena chronocoulometricky při potenciálu 1700 mV v prostředí 50% 

NaOH při teplotě 110 
o
C. Takto bylo připraveno 8 elektrod s různou vrstvou Fe3O4 

v závislosti na době oxidace (v rozmezí od 1s aţ 120s). Jednotlivé elektrody s různou 

tloušťkou vrstvy byly následně podrobovány katodické redukci metodou lineární 

voltametrie od potenciálu 800 mV do potenciálu -500 mV s rychlostí polarizace 100 mV/s 

opět v prostředí 50% hydroxidu sodného při teplotě 110 
o
C. Z naměřených křivek byla 

následně vyhodnocena proudová hustota minima katodického redukčního píku. 

Předpokládá se, ţe tato hodnota je přímo úměrná tloušťce vzniklé vrstvy magnetitu.  

Závislost proudové hustoty minima katodického redukčního píku na době oxidace je 

uvedena na obr. 5.28. 
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Obr. 5.28. Závislost proudové hustoty minima katodického redukčního píku na době 

oxidace Fe pracovní elektrody (50% NaOH, 110 
o
C). 

Z uvedených dat je vidět, ţe při časech přes 60 s. se jiţ tloušťka vzniklé oxidické 

vrstvy nemění s prodluţující dobou oxidace ţelezné elektrody za podmínek tvorby 

ţelezanů. Z tohoto důvodu byl pro následující experimenty s připravovanou magnetitovou 

elektrodou volen čas oxidace 60s.  

V práci [38] je publikován vztah pro výpočet tloušťky oxidické vrstvy Fe2O3, který 

byl po úpravě pouţit pro odhad tloušťky vrstvy Fe3O4: 

      
  

            

        

       (5.12) 

kde: 

      
 - odhad tloušťky oxidické vrstvy v cm 

      
 – prošlý náboj spojený s tvorbou oxidické vrstvy 

      
 – molární hmotnost Fe3O4 (M = 231,6 g/mol) 

n – počet vyměňovaných elektronů (n = 2,667) 

F – Faradayova konstanta ( F = 96500 C/mol) 

ρ – hustota Fe3O4 (ρ = 5,18 g/cm
3
) 
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Hodnota       
 – prošlý náboj spojený s tvorbou oxidické vrstvy byla určena integrací 

chronoamperometrické křivky z obr. 5.29. 

 

Obr. 5.29. Ukázka integrace chronoamp. křivky pro výpočet prošlého náboje       
 pro 

dobu oxidace železné pracovní elektrody 60s (potenciál 1700 mV, 110 
o
C, 50% NaOH). 

Na obr. 5.29. má chronoamperometrická křivka podobný průběh jako stříbrná 

elektroda v 1M NaOH [39]. Zde podobná anomálie (pokles chronoamperometrické křivky 

a jeji následný vzrůst) vzniká při polarizaci při pozitivních potenciálech a opětovný nárůst 

křivky se vysvětluje tak, ţe v první fázi vzniká Ag2O a vzrůstající větev křivky proudu se 

interpretuje jako elektrooxidace Ag2O na AgO. V našem případě to odpovídá nejprve 

tvorbě sloučeniny ţeleza s niţším oxidačním číslem Fe(II), která je následně oxidována na 

Fe3O4. 

Po dosazení příslušných hodnot je moţné získat odhad tloušťky pro časy 1s a 60s. 

      
     pro dobu oxidace 1s cca       

      a pro dobu oxidace 60s. Zde je 

však třeba poznamenat, ţe reálné tloušťky oxidické vrstvy budou niţší neţ vypočtené, 

protoţe dosazovaná hodnota prošlého náboje v sobě zahrnuje i náboj spotřebovaný na 

elektrochemické vylučování molekulárního kyslíku z elektrolytu. Z tohoto důvodu zřejmě 

nebude moţné dát jednoznačně do relace vypočtenou tloušťku vrstvy dle (5.12) a tloušťku 

odpovídající hodnotě proudové hustoty katodického minima voltametrické křivky. 

Získaná závislost proudové hustoty minima katodických redukčních píků byla 

zkoumána z hlediska kinetiky růstu oxidové vrstvy. Z dat je zřejmá lineární závislost pro 

velmi krátké doby oxidace: 
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Obr. 5.30. Proudová hustota minima katodických redukčních píků pro krátké doby oxidace 

Fe pracovní elektrody. 

 

Na počátku růstu oxidové vrstvy Fe3O4 tedy lze aplikovat lineární zákon dle [7]: 

            t0 = 0; c0 = 0     (5.13) 

kde: 

Δd – korozní změna (tloušťka vrstvy úměrná výšce píku) 

z1 – konstanta závislá na teplotě 

y – integrační konstanta  

t – čas v sekundách 

Jeho aplikací na uvedená experimentální data je moţné formálně popsat následující 

rovnicí (5.14) s hodnotou spolehlivosti R
2
 = 0,9755: 

                         (5.14) 

Tato závislost vystihuje podmínky oxidace, kdy řídícím dějem není difuze. Tyto 

podmínky jsou dané vznikem tuhých korozních produktů bez ochranného charakteru, kdy 
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část povrchu Fe elektrody je v přímém kontaktu s elektrolytem a není celá pokryta 

oxidickou vrstvou.  

Po pokrytí celého povrchu oxidickou vrstvou dochází ke změně mechanismu dané 

heterogenní reakce, coţ vystihuje obr. 5.28. Proloţení experimentálních dat nejlépe 

vystihuje následující logaritmická závislost s hodnotou spolehlivosti R
2
 = 0,9183: 

                           (5.15) 

Tato závislost je typická pro heterogenní reakce při nízkých teplotách (do 400 
o
C) 

velmi tenkých oxidických vrstev na čistém kovu. V tomto případě je přenos elektronů 

z kovu na atomy kyslíku v elektrolytu pomalejší neţ pohyb kationtů; přenos elektronů se 

stává řídícím dějem. 
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5.2.2.2. Katodická redukce Fe3O4 v koncentrovaných roztocích NaOH při 110 
o
C 

Fe3O4 elektroda, připravená oxidací Fe elektrody v oblasti ţelezanů za podmínek 

uvedených v kapitole 4.5.2., byla podrobována katodické redukci metodou lineární 

voltametrie rychlostí 100 mV/s, která byla provedena pro stejnou elektrodu ve 3 

následných krocích. Na průběh redukce bylo usuzováno z tvaru a polohy katodického 

minima.  

Byl studován vliv vylučování vodíku na katodickou redukci Fe3O4 a to volbou 

konečného potenciálu buď bez vylučování vodíku nebo s jeho vylučováním, čemuţ 

odpovídají zápornější hodnoty konečného potenciálu. Na základě předběţných 

experimentů byly stanoveny podmínky (potenciálové meze). V případě experimentu bez 

přispění vodíku na redukci Fe3O4 byl konečný potenciál -150 mV. S přispěním vodíku byl 

konečný potenciál zápornější o 100 mV, tj. -250 mV. Tyto hodnoty byly aplikovány pro 

prostředí 50% NaOH při teplotě 110 
o
C. Pro prostředí 31% NaOH byly hodnoty konečného 

potenciálu -250 mV v případě experimentů bez přispění vodíku a -350 mV 

v experimentech s účastí vodíku, opět při stejné teplotě. V prostředí 69% NaOH nebyly 

experimenty prováděny, protoţe proudová účinnost redukce Fe3O4 v práci [18] byla stejná 

jako při pouţítí NaOH s koncentrací 50%. Navíc z předchozích výsledků kinetiky redukce 

uvedených v kapitole 5.2.1.2 (obr. 5.23.) je vidět, ţe kinetika reakcí v tavenině 69% NaOH 

je značně odlišná od prostředí koncentrovaných roztoků 31% a 50%. 
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Redukce v 50% NaOH 

 

Obr. 5.31. Detail katodických redukčních křivek Fe3O4 elektrody bez přispění vodíku 

(50% NaOH, 110 
o
C, 100mV/s). 

 

Obr. 5.32. Detail katodických redukčních křivek Fe3O4 elektrody s přispěním vodíku 

(50% NaOH, 110 
o
C, 100mV/s). 
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Na obr. 5.31. a 5.32. je moţno vidět katodické redukční křivky v 50% NaOH při 

teplotě 110 
o
C. Na obr. 5.31. dochází k poklesu minima redukční křivky i mezi 2 a 3 

redukčním cyklem. Na obr. 5.32. jiţ dochází k ustálení výšky katodického píku ve 2 cyklu. 

Tyto výsledky byly reprodukovány 5x, vţdy na nových elektrodách. Díky tomu je moţné 

usuzovat, ţe vylučování vodíku přispívá k elektrochemické redukci Fe3O4. Lze tedy 

konstatovat, ţe se jedná o kombinaci dvou mechanismů redukce – přímé elektrochemické 

redukce a nepřímé redukce vlivem vyloučeného vodíku, které je moţné zapsat 

následujícími reakcemi. 

Pro přímou redukci je moţno psát podle [9]: 

                          
      (5.16) 

S následnou redukcí        
  podle dříve uvedené rovnice (5.7). 

Schematicky je moţno přímou redukci zobrazit následovně: 

 

 

Obr. 5.33. Schématické znázornění reakcí přímé redukce Fe3O4 dle [9]. 
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Jak je zřejmé z obr. 5.33. – částice        
  je rozpustná v elektrolytu a proto 

dochází k jejímu transportu k elektrodě a čisté ţelezo se vylučuje na ní. 

Pro nepřímou redukci (redukce vlivem vyloučeného vodíku) je moţno psát rovnici 

rozkladu vody na vodík (5.8), který následně redukuje magnetit: 

                                  (5.17) 

Schematicky je moţno nepřímou redukci zobrazit: 

 

 

Obr. 5.34. Schématické znázornění reakcí nepřímé redukce Fe3O4 dle [9]. 

 

Ze srovnání přímé a nepřímé redukce (obr. 5.33. a 5.34.) je vidět, ţe u přímé 

redukce dochází k vylučování vyredukovaného ţeleza na povrchu elektrody, kdeţto 

v případě redukce nepřímé se vyredukované ţelezo vylučuje na povrchu Fe3O4. 
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Redukce v 31% NaOH 

 

Obr. 5.35. Detail katodických redukčních křivek Fe3O4 elektrody bez přispění vodíku 

(50% NaOH, 110 
o
C, 100mV/s). 

 

Obr. 5.36. Detail katodických redukčních křivek Fe3O4 elektrody s přispěním vodíku 

(50% NaOH, 110 
o
C, 100mV/s). 
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Na obr. 5.35. a 5.36. jsou uvedeny katodické redukční křivky v 31% NaOH při 

teplotě 110 
o
C. Na obr. 5.35. i 5.36. dochází rovněţ k poklesu minima redukční křivky i 

mezi 2 a 3 redukčním cyklem a není jiţ pozorováno ustálení výšky katodického píku ve 2 

cyklu, jak je tomu u koncentrovanějšího roztoku v případě přispění vodíku. Tyto výsledky 

byly opět reprodukovány 5x, vţdy na nových elektrodách. Lze tedy říci, ţe v případě 

zředěnějšího roztoku jiţ není tak velký vliv přispění vodíku na redukci Fe3O4, který byl 

pozorován v 50% roztoku NaOH. 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části, na proudovou účinnost katodické redukce 

má vliv i koncentrace pouţitého NaOH. Při pouţití 50% NaOH je proudová účinnost vyšší 

neţ při pouţití 31% roztoku. V práci [18] se toto pouze konstatovalo, není zde ale uvedeno 

ţádné vysvětlení. V rozporu s poklesem účinnosti je např. fakt, ţe specifická vodivost (obr. 

3.2.) zředěnějšího elektrolytu je vyšší neţ u elektrolytů koncentrovanějšího.  

Z našich výsledků vyplývá, jak je zřejmé z obrázků 5.31, 5.32. a 5.35. a 5.36., ţe na 

poklesu účinnosti se podílí i proces vylučování vodíku (nepřímá redukce), která se 

uplatňuje méně u zředěnějšího roztoku. 
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5.3. Výsledky elektrochemických měření v tavenině NaOH při 400 
o
C 

5.3.1. Voltametrické stanovení H2O a Na2O v roztaveném NaOH  

Základem redukční lázně je soustava NaOH-NaH-Na2O.  

Chemické působení lázně na okuje je zaloţeno na acidobazických a oxidačně-

redukčních reakcích oxidů na povrchu mořeného kovu.  

Acidobazické reakce vedou k rozpouštění oxidů, na kterých se účastní Na2O např.: 

                          (5.18) 

                         (5.19) 

Oxidačně-redukční reakce probíhají v přítomnosti hydridu sodného podle rovnice: 

                     (5.20) 

Hydrid sodný redukuje z oxidů přítomných na nerezových austenitických ocelích zejména 

oxidy ţeleza a niklu a částečně i chromu a manganu.  

Na účinnost procesu má velký vliv přítomnost vody v tavenině resp. vodní páry nad 

taveninou. Voda reaguje s oxidem sodným acidobazickou reakcí: 

                      (5.21) 

Tato reakce představuje základ definice acidobazické rovnováhy v hydroxidových 

taveninách. Hydrid sodný reaguje s vodou oxidačně-redukční reakcí: 

                       (5.22) 

V další části práce je věnována pozornost acidobazickým reakcím hydridové lázně, proto 

bylo potřeba elektrochemicky stanovit obsah vody a oxidu sodného v hydroxidové 

tavenině při 400 
o
C.   
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Stanovení vody v tavenině 

Hydroxid sodný obsahuje určité mnoţství vody, které působením zvýšené teploty s 

časem klesá.  Elektrochemická redukce probíhá podle rovnice (5.8). 

Vztah mezi proudem a koncentrací elektroaktivní látky je pro vratný děj dán Randles – 

Ševčíkovou rovnicí (4.1). 

Naměřené katodické křivky při rychlosti polarizace 0,833 mV/s jsou znázorněny na obr. 1. 

 

 

Obr. 5.37. Katodické polarizační křivky platiny v tavenině NaOH v závislosti na čase  

rychlost polarizace 0,833 mV/s. 

Jak vyplývá z rovnice (4.1), proudová hustota musí být přímo úměrná druhé 

odmocnině rychlosti polarizace v případě, ţe je proces řízen difuzí depolarizátoru 

k pracovní elektrodě. Ověření tohoto předpokladu je znázorněno na obr. 5.38.: 
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Obr. 5.38. Závislost proudového minima při katodické redukci vody  

na rychlosti polarizace. 

 

Výsledky měření v korundovém a niklovém kelímku byly obdobné. Přibliţná 

koncentrace vody byla vypočtena pomocí rovnice (4.1.) s pouţitím difuzního koeficientu 

pro 390°C podle práce [40], tj. D = 1,4.10
-4

 cm
2
 s

-1
. Časový průběh koncentrace vody je 

vidět na obr. 5.39.  
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Obr. 5.39. Závislost koncentrace vody v tavenině NaOH na čase při 400°C. 

 

Na obr. 5.39. je vidět, ţe po určité době (cca po 2 hodinách) se v systému ustavuje 

rovnováţná koncentrace vody, kterou nelze za daných podmínek sníţit. Na obr. 5.10. 

v kapitole 5.1.1. byl tento stav experimentálně modelován za účelem zjištění způsobu 

fixace této vody v tavenině hydroxidu sodného.  Z výsledku je zřejmé, ţe jedna molekula 

vody je v tavenině obklopena 7 – 9 kationty sodíku v těsném uspořádání. Tato skutečnost 

můţe vést ke stabilizaci obsahu zbytkové vody i při provozních teplotách v hydridové 

redukční lázni (400 
o
C). Zde je však třeba poznamenat, ţe v tomto případě se jedná o 

kyselou taveninu, kde oxid sodný jiţ zreagoval s přítomnou vodou na hydroxid sodný dle 

rovnice (5.21). V případě, ţe je tavenina zásaditá, ztn. s přítomným oxidem sodným, je 

moţné Na2O elektrochemicky stanovit.  
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Stanovení Na2O 

Měření „in situ“ aktivity Na2O můţe být realizováno prostřednictvím měření 

elektromotorického napětí za pouţití elektrod propustných pro sodné ionty. Toto bylo 

publikováno ve skleněné tavenině obsahující CaO, MgO a B2O3 [41, 42] při teplotách 

kolem 1200°C, kdy byl v obou případech byl pouţit pevný elektrolyt β´´-alumina. U 

elektrochemických experimentů v roztaveném NaOH při teplotách 350°C [43] byla pro 

konstrukci elektrody pouţita β
 
´´-alumina a ZrO2 – Y2O3.  

Další moţnost stanovení bazicity taveniny hydroxidu sodného můţe být 

prostřednictvím měření koncentrace O
2-

 iontů prostřednictvím cyklické voltametrie.  

Aplikace platinové, stříbrné, ţelezné, zlaté a niklové elektrody byla studována v práci [44], 

kde je publikováno, ţe platina jako pracovní elektroda dává správnou odezvu. Jako 

pracovní elektroda byl tedy pouţit platinový drát o ploše 0,08 cm
2
, referenční elektroda 

byla tvořena částečně uzavřenou trubičkou z β´´-aluminy, která byla naplněna sodíkem a 

jako pomocné elektrody bylo pouţito niklové destičky.  

Pro určení koncentrace elektroaktivní látky můţe být pouţita rovněţ výše uvedená 

Randles-Ševčíkova rovnice (4.1). Předpokládá se, ţe koeficient přenosu náboje je roven 

jedné. 

Byly změřeny voltametrické křivky v tavenině hydroxidu sodného při teplotě 400 

o
C v inertní dusíkové atmosféře. Anodické části křivky jsou uvedeny na obr. 5.40. 

Proudové maximum ukazuje na oxidaci kyslíkových aniontů podle rovnice: 

    
 

 
              (5.23) 

Oxidace peroxidových iontů není na záznamu patrná z důvodu jejich nízké koncentrace.  
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Obr. 5.40. Voltametrické křivky systému O
2-

/O
0
 v roztaveném NaOH při 400°C pro různé 

rychlosti polarizace - 250mV/s (křivka 1), 100mV/s (křivka 2), a 50mV/s (křivka 3). 

Pozorovaný posun proudového maxima píku ukazuje na to, ţe elektrodová reakce 

není reversibilní [45].  

Na obr. 5.41. je uvedena závislost proudové hustoty píku na odmocnině z rychlosti 

polarizace. Lineární závislost ukazuje, ţe je proces kontrolován difuzí. Z toho vyplývá, ţe 

Randles-Ševčíkova rovnice (4.1) můţe být pouţita pro určení koncentrace kyslíkových 

aniontů za předpokladu, ţe je znám difuzní koeficient O
2-

 iontů za příslušné teploty [46]. 
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Obr. 5.41. Proud maxim anodických píků v závislosti na rychlosti polarizace   

v tavenině NaOH při 400°C. 

 

Po přídavku 1 hm% Na2O nebyly změřeny ţádné anodické píky. Pozice maxima 

anodického píku byla pravděpodobně posunuta směrem ke kladnějším potenciálům a 

překrývala se s křivkou vývinu kyslíku. Povrch platinové elektrody mohl podléhat korozi 

vlivem reakce s oxidem sodným a tvorbou Na2PtO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,2 0,3 0,4 0,5

p
ro

u
d

 [
m

A
] 

odmocnina z rychlosti polarizace; v 1/2 [V1/2 s-1/2] 



109 
 

5.3.2. Elektrochemické hodnocení stupně odmoření austenitické nerezové oceli  

AISI 304 

5.3.2.1 Metalografické hodnocení stupně odmoření 

Hodnocení okujové vrstvy bylo prováděno na příčném řezu vzorku pomocí 

řádkovací elektronové mikroskopie (SEM). Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.4.2. Do 

semikvantitativní rtg. mikroanalýzy nebyl zahrnut uhlík a analýzy příslušných vzorků jsou 

uvedeny pouze pro vybrané prvky (O, Cr, Fe, Ni). 

Přítomnost Fe2O3 a Fe3O4 na povrchu vzorků 1 aţ 5 byla zjišťována pomocí 

Ramanovy spektroskopie. Podrobnosti jsou opět uvedeny v kapiole 4.4.2.  

SEM analýzy oxidické vrstvy příčného řezu vzorku jsou uvedeny na následujících 

obrázcích 5.42. aţ 5.46. pod kterými jsou uvedeny vybrané prvkové analýzy pro jednotlivé 

body oxidické vrstvy, případně vlastní kovové matrice.  
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Obr. 5.42. Metalografický výbrus původního zkorodovaného vzorku AISI 304. 

Tabulka 5.6. SEM prvková analýza (v at. %) metalografického výbrusu  

zkorodovaného vzorku AISI 304. 

bod O Cr Fe Ni 

1 64,04 17,60 16,65 0,28 

2 44,54 13,54 34,50 5,64 

3 62,31 18,04 15,78 1,24 

4 63,03 21,65 13,64 0,22 

5 
 

20,10 68,81 8,11 

6 
 

19,95 68,91 8,03 

7 
 

19,97 68,78 8,07 

 

Oxidická vrstva výchozího stavu byla souvislá po celém obvodu vzorku, místy 

rozvrstvená. Zcela na povrchu byla tvořena směsným oxidem ţeleza a chromu. Vrstva 

oxidů chrom-ţelezo se střídala se subvrstvami obohacenými o nikl, místy na rozhraní 

matrice oxidická vrstva s porézními útvary. V mezivrství mezi oxidickou vrstvou a matricí 

jsou vidět bodové oxidy. 
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Obr. 5.43. Metalografický výbrus AISI 304 po moření v hydridové lázni. 

 

Tabulka 5.7. SEM prvková analýza (v at. %) výbrusu AISI 304  

po moření v hydridové lázni.  

bod O Cr Fe Ni 

1 
 

19,91 68,73 8,17 

2 50,16 24,21 19,69 1,25 

3 42,96 13,72 35,41 6,43 

4 61,03 21,78 14,06 0,82 

5 
 

18,65 70,45 8,28 

6 
 

19,88 68,86 8,11 

7 
 

20,01 68,67 8,09 

 

Po moření v hydridové lázni došlo k odstranění souvislé oxidické vrstvy chrom-

ţelezo a na po vrchu byly vytvořeny nesouvislé vrstvy vyredukovaného čistého kovu na 

bázi Fe, Cr, Ni s vysokým obsahem ţeleza. Zbytek tvoří střídající se subvrstvy oxidů Fe, 

Cr, Ni, u kterých došlo ke změně morfologie na porézní. 
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Obr. 5.44. Metalografický výbrus AISI 304 po následném moření v HCl. 

 

Tabulka 5.8. SEM prvková analýza (v at. %) výbrusu AISI 304  

po následném moření v HCl. 

bod O Cr Fe Ni 

1 
 

19,48 69,06 8,22 

2 47,16 15,61 29,53 6,29 

3 42,38 32,21 21,52 1,42 

3a 60,72 20,36 16,02 1,38 

4 53,19 15,99 25,92 2,73 

5 
 

18,97 69,94 8,24 

5a 
 

13,02 75,71 9,56 

6 
 

19,87 68,64 8,36 

7 
 

19,87 68,53 8,36 

 

Po moření v HCl došlo k částečnému úbytku oxidické vrstvy i vrstvy 

vyredukovaného čistého kovu na bázi Fe, Cr, Ni. 
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Obr. 5.45. Metalografický výbrus AISI 304  

po následném moření ve směsné kyselině – 1 minuta. 

 

Tabulka 5.9. SEM prvková analýza (v at. %) výbrusu AISI 304  

po následném moření ve směsné kyselině – doba působení kyselin 1 minuta. 

bod O Cr Fe Ni 

5 43,09 13,64 36,35 5,27 

6 60,06 22,58 14,37 0,70 

7 57,79 22,12 17,42 1,17 

 

Po moření ve směsné kyselině zůstávají na povrchu pouze malé zbytky oxidické 

subvrstvy na bázi Fe, Cr, Ni. 
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Obr. 5.46. Metalografický výbrus AISI 304  

po následném moření ve směsné kyselině – 3 minuty. 

 

Tabulka 5.10. SEM prvková analýza (v at. %) výbrusu AISI 304  

po následném moření ve směsné kyselině – doba působení kyselin 3 minuty. 

bod O Cr Fe Ni 

1 54,19 19,40 21,95 1,08 

2 
 

18,74 70,04 8,31 

3 
 

19,91 68,82 8,15 

4 
 

20,04 68,69 8,04 

 

                   

Po 3 minutách moření ve směsné kyselině je původně souvislá oxidická vrstva jiţ 

zcela odstraněna a místy dochází k naleptání povrchu a vzniku k mezikrystalické koroze po 

hranicích původních austenitických zrn. 
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Obr. 5.47. Schéma distribuce Cr, O, Fe a Si v kovu a oxidické vrstvě na povrchu 

austenitické oceli AISI 304 vzniklé tepelným zpracováním v oxidační atmosféře, upraveno 

dle [25]. 

Další sloţky (Ni, Mn) nejsou ve schématu prezentovány a jejich prvkové mapy jsou 

uvedeny v Příloze 2. Nikl se hromadí v části oxidické vrstvy společně se ţelezem a 

mangan na povrchu oxidické vrstvy doprovází chrom.  

Pokud dojde k odstranění části oxidické vrstvy po redukci v hydridové tavenině, tak 

zbývající vrstva obsahuje vice ţeleza a méně chromu a manganu, které lze při 

elektrochemických měřeních zanedbat. Vyhodnocení stupně odmoření by bylo moţné, 

pokud jednotlivé kroky odmořovacího procesu budou obsahovat ţelezo ve stejné formě. 

Tento předpoklad byl ověřován na základě sloţení oxidů ţeleza na povrchu vzorků 

odpovídajících jednotlivým krokům moření pomocí Ramanovy spektroskopie. 
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Výsledky měření Ramanovy spektroskopie 

Fe3O4 vykazuje slabý Ramanův rozptyl a proto lze u všech vzorků pozorovat pouze 

jeden velmi intenzivní pás při 670 cm
-1

. Další charakteristické pásy pro Fe3O4, avšak s 

menší intenzitou, byly pozorovány při 531 cm
-1

. V případě vzorku 304-1 byla v některých 

bodech detekována rovněţ přítomnost Fe2O3, avšak ve spektru nebyly přítomny všechny 

pásy charakteristické pro hematit, pouze 2 nejintenzivnější pásy při 217 a 276 cm
-1

. Pásy 

ve vzorcích 304-3 a 304-5, které se objevily při 1337 a 1590 cm
-1

 odpovídají přítomnosti 

amorfního uhlíku na povrchu vzorku. Záznam z měření Ramanovy spektroskopie je 

uveden na obr. 5.48. 

 

Obr. 5.48. Výsledky Ramanovy spektroskopie pro jednotlivé vzorky. 
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Na základě výsledků měření se prokázalo, ţe na povrchu všech vzorků je přítomen 

Fe3O4, a u původního vzorku navíc i Fe2O3. U vzorku 304-2 a následných se jiţ hematit 

Fe2O3 nevyskytuje, coţ je důsledek redukčního působení hydroxidové taveniny s 

přídavkem hydridu sodného. 

 

5.3.2.2. Elektrochemické hodnocení stupně odmoření austenitické nerezové oceli  

AISI 304 

Elektrochemická měření byla prováděna prostřednictvím potentiostatu-galvanostatu 

Voltalab VM 40 firmy Radiometer Analytical. Jako elektrolyt byl pouţit roztok 1 M NaOH 

při 25 
o
C a umístěný ve skleněné korozní cele. Pomocná elektroda byla tvořena niklovým 

drátem, referenční elektroda byla pouţita Hg/HgO(1M NaOH). Jako pracovní elektrody 

byly vyuţity průmyslové vzorky kulatin nerezové austenitické oceli AISI 304 s průměrem 

9 mm. Aktivní plocha této pracovní elektrody byla volena 0,85 cm
2
. Způsob vymezení 

aktivní plochy je uveden na následujícím obrázku: 

  

Obr. 5.49. Aktivní plocha průmyslového vzorku nerezové austenitické oceli AISI 304. 

Pracovní elektroda byla zkoumána elektrochemickými metodami – cyklickou 

voltametrií a elektrochemickou impedanční spektroskopií. Tyto elektrochemické metody 

byly aplikovány pro ověření moţností charakterizace stupně odmoření pouţité austenitické 

nerezové oceli AISI 304.    
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Elektrochemická měření 

Jako první metody bylo pouţito cyklické voltametrie. Obr. 5.50. ukazuje 

voltamogram čistého Fe a Fe3O4 elektrody, která byla připravena analogicky jako v 

kapitole 4.5.2. Katodická část křivky vykazuje dvě maxima, která odpovídají redukci 

Fe3O4 a mohou být vysvětleny pomocí reakcí (5.16) a (5.7). 

 

 

Obr. 5.50. Voltametrická křivka čistého železa Fe4N a elektrochemicky vytvořené vrstvy 

Fe3O4 v 1M NaOH při 25 
o
C, rychlost polarizace 200 mV/s. 

Obr. 5.51. ukazuje voltametrické křivky reálných vzorků (popis jejich času moření 

je uveden v tabulce 4.4. kapitoly 4.5.3). Nejniţší píky odpovídají zcela odmořenému 

vzorku č. 5, protoţe se na jeho povrchu nachází velmi tenká oxidická vrstva a povrch, 

který můţe být anodicky oxidován, je velmi malý. Korozní potenciál, kterému odpovídá 

nulová hodnota proudové hustoty, je rovněţ ve srovnání s ostatními vzorky nejniţší. To 

znamená, ţe korozní rychlost tohoto materiálu je nejniţší. Voltametrická křivka 

odpovídající vzorku č. 1 (původní vzorek oceli po tváření bez jakýchkoliv mořících úprav) 

se nachází mezi křivkami vzorku 2 (po hydridovém moření) a vzorku č. 4 (po 1 minutě ve 

směsné kyselině). Účinek hydridové taveniny při 400 
o
C zapříčinil narušení oxidické 

vrstvy a zvýšení jejího povrchu. Kyselina chlorovodíková má podobný vliv. Směrnice 

křivek 2 a 3 odpovídající korozní rychlosti jsou vysoké. Po moření ve směsné kyselině 
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(HNO3 a HF) se sniţuje tloušťka oxidické vrstvy. Povrch pro anodickou oxidaci je menší, 

proudová hustota klesá a materiál se stává mnohem odolnější vůči korozním vlivům. Proto 

křivka 4 (odpovídající moření po dobu 1 minuty ve směsné kyselině HNO3 and HF) leţí 

mezi křivkami vzorků 1 (původní vzorek bez moření) a 5 (odpovídající moření po dobu 3 

minut ve směsné kyselině). 

 

Obr. 5.51. Voltametrické křivky původního vzorku AISI 304  

po tepelném zpracování (křivka 1) a vzorku po moření v hydridové lázni (křivka 2)  

v 1M NaOH při 25 
o
C, rychlost polarizace 200 mV/s. 
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Obr. 5.52. Voltametrické křivky vzorku po moření v HCl (křivka 3),  

vzorku po moření ve směsné kyselině 1 min (křivka 4) a vzorku po moření ve směsné 

kyselině 3 min (křivka 5) v 1M NaOH při 25 
o
C, rychlost polarizace 200 mV/s. 

 

Jako další bylo provedeno měření elektrochemické impedanční spektroskopie. 

Záznam měření je uveden na obr. 5.53. Hodnoty impedance byly měřeny při potenciálu 

0V, který odpovídá pasivní oblasti určené z voltametrických měření (obr. 5.52.). Nejvyšší 

hodnoty impedance byly změřeny u vzorku č. 5, coţ můţe být vysvětleno sníţením 

mnoţství prošlého náboje a nejniţší korozi v pasivním stavu. Z uvedených výsledků je 

zřejmé, ţe i elektrochemická impedanční spektroskopie se jeví jako další elektrochemická 

metoda citlivá na stupeň odmoření povrchu. Její provedení je však ve srovnání s jinými 

metodami náročnější na čas i na přístrojové vybavení (ne kaţdý potenciostat-galvanostat 

umoţňující základní elektrochemická měření má v sobě zabudovaný modul EIS). 
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Obr. 5.53. Bodeho závislost vzorků 1-5 při potenciálu 1V. 

 

Cyklická voltametrie a elektrochemická impedanční spektroskopie mohou tedy být 

pouţity k hodnocení stupně odmoření austenitické nerezové oceli AISI 304. Výsledky 

Ramanovy spektroskopie a SEM ukázaly přítomnost Fe3O4, který je elektrochemicky 

aktivní a podléhá jak anodické oxidaci, tak i katodické redukci. Odezva získaná 

prostřednictvím elektrochemických metod má stejný trend odpovídající stupni odmoření 

zkorodované nerezové oceli podle jednotlivých kroků procesů předběţného a finálního 

moření. Z hlediska optimalizace návrhu elektrochemického hodnocení stupně odmoření by 

bylo vhodné otestovat i další jednoduché elektrochemické metody, zdali budou vykazovat 

citlivost na stupni odmoření povrchu. Protoţe cyklická voltametrie poskytuje základní 

informace o elektrochemických procesech a je z ní moţno určit parametry dalších 

elektrochemických měření, jako první by se provedlo voltametrické měření. Ze získaných 

dat by se stanovily podmínky pro provedení dalšího, citlivějšího elektrochemického 

měření. Takovýto postup by bylo moţné jednoduše pouţít v provozních podmínkách za 

předpokladu, ţe bude k dispozici odpovídající potenciostat-galvanostat. 
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6. Závěr 

V souladu s cíli práce byla provedena literární rešerše zahrnující problematiku 

přímé elektrochemické redukce oxidů ţeleza v hydroxidových roztocích a taveninách 

týkající se oxidačně-redukčních a acidobazických reakcí ţeleza a oceli. Na základě 

vypracované rešerše bylo zvoleno následující sloţení soustavy k provedení 

elektrochemických měření: 4% NaOH při 25 
o
C, 31%, 50% a 69% při 110 

o
C a tavenina 

NaOH za podmínek průmyslového technologického procesu odmořování ocelí při 400 
o
C. 

V rámci literární rešerše byla přehledně zpracována problematika přímé elektrochemické 

redukce oxidů ţeleza v oxidových taveninách a roztavených solích a výsledky byly 

publikovány v časopise Chemické listy.  

Dosaţené výsledky práce je moţno shrnout do následujících bodů: 

 Byla zkonstruována experimentální aparatura pro elektrochemická měření při 

teplotách 25 – 650 
o
C. Pro měření při pokojové teplotě bylo vyuţíváno běţné 

komerční nádobky pro korozní měření. Jako referenční elektroda slouţila elektroda 

Hg/HgO(1M NaOH). K měření byly vyuţívány materiály pracovních elektrod ve 

formě drátů s průměry 1 mm. Aktivní plocha elektrody byla řešena posuvem 

experimentální sondy s mikrometrickou stupnicí. Pro elektrochemické stanovení 

stupně odmoření byly pouţity průmyslové vzorky nerezové austenitické oceli AISI 

304 s průměrem 9mm. Jejich aktivní plocha byla vymezena inertním silikonovým 

materiálem. Pro elektrochemická měření za teplot 110 – 500 
o
C byla ověřena 

funkčnost experimentální aparatury pracující bez kontrolované atmosféry 

v rovnováze se vzdušnou vlhkostí. Jako nádobky pro elektrolyt byla odzkoušena 

funkce teflonového resp. niklového kelímku. Jako referenční se pouţila ţelezná 

resp. platinová elektroda. Elektrochemická aparatura byla sestavena spolu s 

přístrojem Voltalab 40 fy. Radiometer Analytical a výsledky byly vyhodnocovány 

prostřednictvím programu Voltamaster 4.0. 

 

 Pomocí termodynamických aktivit a(NaOH) a a(H2O) byly vypočteny hodnoty pH 

v koncentrovaných modelových roztocích při teplotě 110 
o
C a výsledky byly 

aplikovány na roztoky NaOH, ve kterých byla prováděna elektrochemická měření 

(cyklická voltametrie, elektrochemická koroze, chronoamperometrie, 

chronocoulometrie a elektrochemická impedanční spektroskopie).  
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 Pro elektrochemická měření byly v 1M (4 hm%) NaOH testovány různé materiály 

pracovní elektrody na bázi ţeleza s různým obsahem příměsí. Z hlediska 

dostupnosti byly zkoumány materiály AristoRod 12.50 a čisté ţelezné elektrody. 

Z průběhu potenciodynamických křivek je zřejmé, ţe elektrochemická odezva 

materiálu AristoRod 12.50 je podstatně niţší neţ odpovídá čistému ţelezu. 

V dalším měření byla proto pouţívána elektroda z čistého materiálu Fe4N, u 

kterého se navíc dají jednoznačněji interpretovat anodické a katodické křivky 

z hlediska mechanismu oxidačně – redukčních reakcí. 

 

 Elektrochemické reakce čistého ţeleza byly zkoumány z hlediska vlivu rychlosti 

polarizace v prostředí 31 hm% , 50 hm% a 69 hm% NaOH při 110 
o
C. Lineární 

závislost proudu píku na odmocnině z rychlosti polarizace ukazuje, ţe je 

elektrodový proces řízen výlučně difuzí a ostatní jevy se neuplatňují (předřazená či 

následná chemická reakce, sorpce, katalyzovaná reakce apod.). Bylo zjištěno, ţe 

elektrochemická redukce je řízena kinetikou přenosu náboje, tzn. ţe se jedná o 

nevratné procesy. 

 

 Studium katodické redukce Fe3O4 bylo realizováno metodou přípravy magnetitu a 

jeho následné redukce. Příprava magnetitu byla provedena oxidací ţelezné pracovní 

elektrody v oblasti výskytu ţelezanů. Připravený magnetit byl identifikován 

Ramanovou spektroskopií. Na základě měření cyklické voltametrie byly zvoleny 

podmínky pro chronoamperometrické vyloučení magnetitu. Na základě zkoumání 

vlivu doby oxidace vzniku magnetitu bylo zjištěno, ţe oxidická vrstva roste 

v počáteční fázi lineárně. Tato závislost vystihuje podmínky oxidace, kdy řídícím 

dějem není difuze. Tyto podmínky jsou dané vznikem tuhých korozních produktů 

bez ochranného charakteru, kdy část povrchu Fe elektrody je v přímém kontaktu 

s elektrolytem a není celá pokryta oxidickou vrstvou. Po pokrytí celého povrchu 

oxidickou vrstvou dochází ke změně mechanismu, kdy je řídícím dějem přenos 

elektronů z kovu na atomy kyslíku v elektrolytu. Z průběhu 

chronoamperometrických křivek byla integrací vypočtena tloušťka oxidické vrstvy. 
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 Takto připravený magnetit byl podroben katodické redukci v 31 hm% NaOH a 50 

hm% NaOH při teplotě 110 
o
C. Z následných voltametrických křivek na stejné 

elektrodě bylo prokázáno, ţe redukce magnetitu je smíšený děj přímé 

elektrochemické redukce a příspěvku vodíku. Z výsledků vyplývá, ţe v případě 

zředěnějšího roztoku jiţ není tak velký vliv přispění vodíku na redukci, který byl 

pozorován v 50% roztoku NaOH. Tato skutečnost můţe vysvětlovat sníţení 

proudové účinnosti vylučování ţeleza u zředěnějších roztoků. 

 

 V rámci studia zelené metalurgie (přímé redukce oxidů ţeleza s pomocí elektronů 

bez pouţití koksu jako redukčního činidla) byla provedena analýza pouţití 

fotovoltaiky jako čistého zdroje energie pro přímou elektrochemickou redukci 

oxidů ţeleza v alkalických roztocích. Byla navrţena schémata akumulace ke 

stabilizaci dodávky elektrické energie z fotovoltaické elektrárny ve 3 variantách, a 

to pro přímé zapojení, zapojení k vybalancování nestabilní dodávky elektrické 

energie a akumulace s pomocí hybridního střídače. 

 

 Při experimentech v hydroxidových taveninách byl měřen roztavený NaOH 

v kyselé a v zásadité oblasti. V kyselé oblasti byla stanovena koncentrace vody a 

její úbytek s časem. Prokázalo se, ţe katodická redukce vody je proces řízený 

difuzí. Z časové závislosti bylo zjištěno, ţe po cca 2h se ustavuje rovnováha se 

vzdušnou vlhkostí. Mechanismus vazby zbytkové vody byl zkoumán 

matematickým modelováním metodou silového pole. Bylo zjištěno, ţe zbytková 

voda je v tavenině hydroxidu při 400 
o
C obklopena 7 – 9 kationty sodíku ve velmi 

těsném uspořádání. V zásadité hydroxidové tavenině byly měřeny cyklické 

voltametrické křivky Na2O. Bylo zjištěno, ţe oxidace iontů O
2-

 je řízena difuzí a 

proces je ireverzibilní. 

 

 Byl rovněţ řešen problém moţnosti elektrochemického hodnocení stupně odmoření 

austenitické nerezové oceli AISI 304. V provozním prostředí se provedlo odmoření 

vzorku tyče o průměru 9mm - předběţné moření v redukční tavenině (NaOH + 

Na2O + NaH) při teplotě 400 
o
C; v kyselině chlorovodíkové při 50 

o
C s následným 

finálním mořením ve směsné kyselině HF + HNO3. Výsledky moření po 

jednotlivých krocích byly analyzovány metalograficky s následnou SEM prvkovou 
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analýzou.  Provedena Ramanova spektroskopie povrchu prokázala ve všech 

vzorcích přítomnost Fe3O4. Na základě této skutečnosti se vypracovala 

elektrochemická metoda měření hodnocení stavu odmoření. Vzorky po 

jednotlivých mořících krocích se elektrochemicky testovaly v 1M NaOH. Pomocí 

cyklické voltametrie bylo zjištěno, ţe po působení hydroxidové taveniny dochází 

k redukci Fe2O3 na Fe3O4, coţ se projevilo růstem píků voltametrické křivky. 

Tloušťka oxidické vrstvy, odhadnutá pro jednotlivé kroky z metalografických 

vyhodnocení, je úměrná výšce píku. Tato skutečnost umoţňuje velmi rychle 

stanovit stupeň odmoření nerezové austenitické oceli v průběhu technologického 

procesu a není nutné čekat na pracné a časově náročné hodnocení stavu odmoření 

pomocí metalografické analýzy. 

 

Uvedené výsledky jsou důleţité pro pochopení mechanismu oxidačně – redukčních 

reakcí ţeleza v koncentrovaných alkalických roztocích a taveninách. Navrhovaná 

metodika rychlého posouzení stavu odmoření nerezových ocelí je jiţ testována 

v poloprovozním měřítku ve společnosti Bochemie a. s. Pro výzkum moţností „zelené 

metalurgie“ se navrhla moţnost aplikace obnovitelných zdrojů energie, konkrétně byla 

řešena stabilita elektřiny z fotovoltaické elektrárny. V předloţené práci je snaha o 

náznak trendu při vývoji nových technologií přímé redukce oxidů ţeleza bez pouţití 

uhlíku jako redukčního činidla a při podstatně niţších teplotách neţ jsou vysokopecní 

podmínky. Navíc by se jednalo o absolutně čistou technologii, u které by se v případě 

pouţití inertní anody vylučoval pouze kyslík. 

Protoţe vybudované experimentální pracoviště katedry chemie umoţňuje studovat 

oxidačně-redukční reakce ţeleza na pevných elektrodách, bude vhodné v dalším kroku 

výzkumu otestovat moţnost přímé elektrochemické redukce ţeleza z metalurgických 

odpadů (vysokopecní kaly obsahující pouze Fe2O3, koks a lehce vázaný zinek ve formě 

oxidů). Předběţné pokusy ukázaly, ţe po odstranění zinku ve zředěných kyselinách 

obsahuje tento materiál pouze oxidy ţeleza a uhlík. Z tohoto materiálu je moţné 

připravit uhlíkaté modifikované elektrody a zkoumat přímou elektrochemickou 

redukci. Bude však nutné dořešit otázku vhodného kapalného elektrolytu. Z hlediska 

tavenin se bude pokračovat v modelování struktury zásaditého NaOH v soustavě 

NaOH-Na2O, který je velmi blízký sloţením provozním taveninám za účelem popsání 

chování iontů O
2-

 v tomto systému. 
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Dále by bylo vhodné doplnit experimentální aparaturu o rotační diskovou 

elektrodu, která má, ve srovnání s elektrodami pevnými, mnohem širší moţnosti 

uplatnění. 
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Příloha 1 

Vyuţití fotovoltaiky pro přímou elektrochemickou redukci oxidů ţeleza  

v alkalických roztocích 

Chemické reakce a procesy přímé elektrochemické redukce oxidů ţeleza probíhají 

v zařízeních, která je nutné napájet elektrickou energií v mnoţství úměrném velikosti 

daného zařízení, ale také objemu zpracovávaného materiálu. Objem elektrické energie 

potřebné ke zpracování jednotkového mnoţství materiálu je uvedena v [18]. 

Celosvětovým trendem posledních let je snaha o redukci emisí skleníkových plynů, 

zejména CO2, a celková snaha o maximální moţné vyuţití obnovitelných zdrojů elektrické 

energie jako zdrojů čisté „zelené“ elektrické energie. Vyuţití elektrické energie vyrobené 

obnovitelnými zdroji k napájení zařízení, která slouţí k redukci oxidů ţeleza, ale i obecně 

zařízení pro zpracování kovů, mění pohled na metalurgii a staví ji do nového světla, jako 

soubor technologií a postupů bez výrazných dopadů na ţivotní prostředí. 

Na území ČR jsou vyuţívány různé typy obnovitelných zdrojů elektrické energie. 

Přehled o jednotlivých typech obnovitelných zdrojů poskytuje např. [47]. Objem 

instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů na území ČR je uveden v tab. 7.1. Tyto údaje 

jsou platné k 31. 12. 2013 a jedná se o poslední dostupná oficiální data Energetického 

regulačního úřadu. Z tab. 7.1. je patrné, ţe z hlediska objemu instalovaného výkonu, ale i 

objemu celkové vyrobené elektrické energie, jsou dominantní fotovoltaické elektrárny. 

Z tohoto důvodu bude následná analýza moţnosti vyuţití elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů omezena pouze na produkci fotovoltaických elektráren. 

 

Tabulka 7.1. Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů z ČR dle [47]. 

Typ zdroje Instalovaný výkon (MW) Vyrobená elektrická energie (GW∙h) 

Větrné elektrárny 270 478,3 

Fotovoltaické elektrárny 2132,3 2070,2 

 

Vývoj instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na území ČR je zobrazen na obr. 

7.1. 
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Obr. 7.1. Vývoj instalovaného výkonu FVE dle [48]. 

 

Z technického hlediska se kaţdá fotovoltaická elektrárna skládá z několika základních 

komponent.  

 

Obr. 7.2. Základní schéma fotovoltaické elektrárny, převzato z [49]. 

Základní schéma je zobrazeno na obr. 7.2. Stěţejním prvkem kaţdé fotovoltaické 

elektrárny jsou fotovoltaické panely v sérioparalelním zapojení tak, aby výstupní napětí 

celého stringu panelů bylo přizpůsobeno vstupnímu napětí střídače, který slouţí ke 

konverzi DC napětí fotovoltaických panelů na AC napětí elektrické sítě. V případě, ţe by 

bylo vyuţito fotovoltaické elektrárny k napájení zařízení pro redukci oxidů ţeleza, lze 

poměrně jednoduše fotovoltaické panely zapojit tak, aby výstupní napětí celého stringu 

mělo hodnotu vstupního napětí zařízení pro redukci oxidů ţeleza, které je napájeno DC 

napětím. Vzhledem ke snaze maximálního vyuţití veškeré vyrobené elektrické energie je 
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vhodné celý systém doplnit o akumulační zařízení, aby bylo moţné přebytky elektrické 

energie akumulovat a prodlouţit tak provoz zařízení i po sníţení výkonu fotovoltaické 

elektrárny z důvodu sníţení úhrnu slunečního záření. Dalším vhodným doplněním je tzv. 

MPPT regulátor, který pomocí systému řízení a příslušných algoritmů po celou dobu 

provozu fotovoltaické elektrárny hlídá optimální pracovní bod a reguluje jej tak, aby 

součin napětí a proudu byl vţdy maximální. 

V následujícím textu budou analyzovány dvě varianty vyuţití fotovoltaických 

elektráren k napájení zařízení pro redukci oxidů ţeleza. První variantou je vytvoření tzv. 

virtuálního bloku, druhou variantou je následně analýza jedné vybrané fotovoltaické 

elektrárny. 

Virtuální blok fotovoltaických elektráren. 

Virtuálním blokem fotovoltaických elektráren rozumíme umělé (fiktivní, virtuální) 

spojení několika fotovoltaických elektráren tak, aby bylo dosaţeno poţadovaného 

dodávaného výkonu. Lze tedy do virtuálního bloku započítat fotovoltaické elektrárny 

z různých částí soustavy a tím částečně eliminovat variabilitu dodávky výkonu 

fotovoltaických elektráren způsobenou meteorologickou situací v různých lokalitách. Pro 

příklad uvádíme situaci pro Moravskoslezský kraj, kdy celkový instalovaný výkon 

fotovoltaických elektráren činí 61,6 MW [48]. Pro redukci Fe2O3 o hmotnosti 1 kg je nutné 

mít k dispozici elektrickou energii cca 2,6 kW∙h [18], přičemţ v roce 2013 potom tyto 

fotovoltaické elektrárny v Moravskoslezském kraji vyrobily 58,7 GW∙h elektrické energie 

[50]. Z těchto údajů je moţné vypočítat, ţe kdyby byla pro napájení zařízení pro redukci 

oxidů ţeleza k dispozici veškerá elektrická energie vyrobená těmito fotovoltaickými 

elektrárnami, bylo by moţné zpracovat materiál o celkové hmotnosti 22 577 tun.  

Fotovoltaická elektrárna pro přímé napájení 

Pro analýzu moţností vyuţití fotovoltaické elektrárny pro napájení zařízení pro 

redukci oxidů ţeleza byly vyuţity výsledky komplexního dlouhodobého měření 

elektrických a meteorologických veličin vybrané fotovoltaické elektrárny. Jedná se o 

fotovoltaickou elektrárny o instalovaném výkonu 1100 kWp s monokrystalickou 

technologií fotovoltaických panelů. Bliţší popis parametrů analyzované elektrárny je 

publikován v [51]. Na obr. 7.3. je zobrazen graf s produkcí sledované fotovoltaické 

elektrárny v průběhu jednoho roku. 
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Obr. 7.3. Produkce elektrické energie sledované FVE. 

Ve sledovaném roce tato fotovoltaická elektrárna vyprodukovala 1037,5 MW∙h 

elektrické energie. Pokud opět budeme předpokládat, ţe je potřeba pro redukci oxidu 

ţeleza 2,6 kW∙h elektrické energie pro 1 kg materiálu, tato fotovoltaická elektrárna by byla 

schopna dodat elektrickou energii pro výrobu cca 400 tun Fe a zpracování 570 tun Fe2O3 

ve sledovaném roce. 

Přestoţe fotovoltaické elektrárny mají spoustu výhod a jejich provoz lze označit za 

ekologický, jsou s jejich provozem spojena i negativa. Hlavním negativem je nestabilita 

dodávky elektrické energie, které je přímo závislá na dopadající energii slunečního záření. 

Eliminovat tuto nestabilitu je však po technické stránce moţné pomocí akumulace 

elektrické energie, otázkou zůstává ekonomická efektivita takové investice. 

V současné době lze k akumulaci, případně ke stabilizaci dodávky elektrické 

energie z fotovoltaické elektrárny, vyuţít řadu technologií [52-54]. V tomto případě 

uvaţujeme pouze o variantě akumulace elektrické energie v akumulátorových bateriích. 

Obecně lze připojení akumulace k fotovoltaické elektrárně realizovat několika způsoby.  

Prvním způsobem je varianta, kdy veškerá energie vyrobená fotovoltaickou 

elektrárnou je akumulována v bateriích a z těch je následně napájeno zařízení 
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spotřebovávající elektrickou energii (obr. 7.4.). Jelikoţ se v tomto případě jedná o 

stejnosměrnou zátěţ o napětí cca 3V, je zde vřazen DC/DC měnič, který transformuje 

systémové napětí (12 nebo 48V) na napětí zátěţe. Z hlediska spolehlivosti a moţnosti 

udrţení provozu připojených zařízení je mezi akumulační zařízení a DC/DC měnič 

připojen střídač, který zajišťuje kontinuální napájení z distribuční soustavy AC 230V v 

případech, kdy není dostatečná výroba fotovoltaické elektrárny a stejně tak je vyčerpána 

energie akumulovaná v bateriích. 

 

 

Obr. 7.4. Přímé zapojení akumulace. 

 

Druhou variantou je potom zapojení, kdy fotovoltaická elektrárna přímo přes 

regulátor nabíjení (RN) napájí spotřebič a akumulace (BAT) je vyuţívaná v případě 

nadbytku elektrické energie nebo pro dorovnání nedostatku elektrické energie 

z fotovoltaické elektrárny a v tomto případě akumulace slouţí k vybalancování nestabilní 

dodávky elektrické energie (obr. 7.5.). Stejně jako v předchozí variantě je zde také DC/DC 

měnič, který transformuje DC napětí na DC napětí zátěţe. Pro udrţení spolehlivého 

provozu je i zde schéma zapojení doplněno o střídač, který umoţňuje napájení z distribuční 

soustavy AC 230V. 
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Obr. 7.5. Akumulace k vybalancování nestabilní dodávky elektrické energie. 

Další variantou je připojení fotovoltaické elektrárny přes střídač (FS) na AC 

přípojnici, ke které je současně připojen hybridní střídač (HS), ke kterému je připojeno 

akumulační zařízení (BAT). Hybridní střídač v tomto případě slouţí současně jako nabíječ 

baterií, ale i jako střídač v případě dodávky energie z baterií (obr. 7.6.). U této varianty je 

zátěţ připojena přes střídač AC/DC, který na svém výstupu upraví velikost napětí dle 

potřeby zátěţe. 

 

Obr. 7.6. Akumulace připojena přes hybridní střídač. 
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Příloha 2 

 

Prvkové mapy Cr, Fe, O, Si původního vzorku oceli AISI 304 

Obr. 7.7. Prvkové mapy Cr, Fe, O, Si. 
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Prvkové mapy Ni, Mn, původního vzorku oceli AISI 304 

Obr. 7.8. Prvkové mapy Ni, Mn. 
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8. SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

       střední aktivitní koeficient 

a aktivita 

A plocha  

Ǻ Angstrom, desetina nanometru 

AC střídavý proud 

at. % atomová procenta 

BAT baterie 

c koncentrace 

CV cyklická voltametrie 

D difuzní koeficient 

d vzdálenost 

DC stejnosměrný proud 

E potenciál 

e
-
 elektron 

EA aktivační energie 

Epa potenciál anodického píku 

Epa/2 potenciál poloviny anodického píku 

Epc potenciál katodického píku 

Epc/2 potenciál poloviny katodického píku 

F Faradayova konstanta 

f frekfence 

Fe4N elektroda z čistého železa 

FP final pickling (konečné odmoření) 

FS střídač 

FVE fotovoltaická elektrárna 

G Gibbsova energie 

hm. % hmotnostní procenta 

HS hybridní střídač 

I proud 

j proudová hustota 

K rovnovážná konstanta 

Kw iontový součin vody 

kWh kilowat hodina 

kWp kilowat pík 

m molalita 

M  molární hmotnost 

MD mechanical descaling (mechanické odokujení) 

n počet vyměňovaných elektronů 

ns. nanosekunda 
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p tlak 

P výkon 

pH2O stupnice kyselosti v hydroxidových taveninách 

PP preliminary pickling (předběžné moření) 

Q náboj 

Qdl náboj dvojvrstvy 

Qi náboj adsorbovaných částic 

r rychlost procesu 

R molární plynová konstanta 

rtg. rentgenová 

SEM řádkovací elektronová mikroskopie 

T termodynamická teplota 

t čas 

v rychlost polarizace 

w hmotnostní zlomek 

x molární zlomek 

y, z konstanty 

Z impedance 

α koeficient přenosu náboje 

ρ hustota 
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Obr. 3.1. Fázový diagram soustavy NaOH-H2O, převzato z [1]. 

Obr. 3.2. Specifická vodivost roztoků soustavy NaOH-H2O v závislosti na hmotnostním 
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