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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je popis termínu pasivita u konstrukčních materiálů zejména 

nelegovaných ocelí a přehled nejčastějších případů pouţití . Práce seznamuje čtenáře se 

základními pojmy této problematiky. V kapitolách je popsána podstata korozní odolnosti 

kovových materiálů. Dále pak jednotlivé kapitoly poukazují na pasivaci, ke které dochází 

z důvodu sníţení korozní odolnosti, pasivaci při které je povrch materiálu chemicky 

zpracován a pasivaci při které se vytváří oxidická vrstva na povrchu oceli. 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this Bachelor Thesis is to explain the terms of construction materials 

passivity especially of the plain steel and to summarize the most frequent cases of their use. 

The Thesis introduces the fundamental terms of this issue. The following chapters describe 

the principles of metal materials corrosion resistance. Further each chapter points out the 

passivation, which happens due to the lowering of the corrosion resistance, passivation during 

which the material surface is chemically processed and passivation during  which the layer of 

oxide is formed on the surface of the steel. 
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1. Korozní odolnost kovových materiálů 

 

Ušlechtilost kovu - Schopnost kovu přecházet do iontového (oxidovaného) stavu a předávat 

elektrony. Ušlechtilé kovy (např. měď, nikl, stříbro, zlato, platina) mají tuto schopnost menší 

neţ kovy méně ušlechtilé (např. ţelezo, zinek). Elektrochemickou ušlechtilost charakterizuje 

tzv. standardní elektrodový potenciál, který se rovná elektrodovému potenciálu kovové 

elektrody při jednotkové aktivitě kovových iontů. Podle skutečné korozní odolnosti, která je 

ovlivněna i korozní kinetikou daného kovu, popřípadě přechodem kovu do pasívního stavu, 

lze sestavit pořadí kovů do řady ušlechtilosti takto:  

Mg, Al,Ti, Mn, Cr, Zn,Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pt,Au 

kovy neušlechtilé (Eo < 0 V)    kovy ušlechtilé (Eo > 0 V) 

 

Čím kladnější je potenciál kovu, tím je kov tzv. ušlechtilejší, /1-2/. 

Imunita kovu - V této oblasti je kov prakticky stabilní, neboť oxidační schopnost prostředí 

nedostačuje k jeho ionizaci. U ušlechtilých kovů zasahuje imunita do oblasti stability vody 

(kov je termodynamicky stabilní v čisté vodě).  

Pasivita kovu - Korozní odolnost mnoha korozních materiálů závisí na jejich schopnosti se 

pasivovat. Pasivita je sloţitý jev, který lze dosud jen obtíţně definovat a je vyvolán 

přítomnosti bariéry tuhých fází (nejčastěji oxidů) na povrchu kovu. Důleţité je, ţe pasivita 

podstatně omezuje chemickou reaktivitu kovů a slitin. Pasivita se dosahuje působením 

chemických látek nebo elektrochemickými metodami. 

Pod pojmem koroze materiálu shrnujeme děje vedoucí k jejich rozrušování, u nichţ má 

působení chemických pochodů rozhodující význam. Korozi lze definovat jako znehodnocení 

materiálu způsobené chemickým nebo fyzikálně chemickým působením prostředí. Korozní 

odolnost většiny techniky významných kovů spočívá v jejich schopnosti se pasivovat. 

Známým projevem pasivity je stav ţeleza, které se v koncentrované kyselině dusičné stalo 

korozně odolným a jehoţ potenciál se posunul k ušlechtilejším hodnotám.  

 

Korozní chování korozních materiálů nám zobrazují diagramy potenciál - pH, jeţ jako první 

zkonstruoval M. Pourbaix. V prvním přiblíţení můţeme v tomto případě pokládat potenciál 

za míru oxidačních schopností prostředí vyjádřenou tzv. redox potenciálem, coţ je měřitelná 

veličina na inertní elektrodě. Diagramy E-pH vymezují oblasti oxidační schopnosti prostředí a 

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=387688
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=65042
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=91940
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=108840
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=73327
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=109667
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=108704
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pH, v nichţ je termodynamicky stabilní buď kov (imunita), jeho kationty M
+
 aţ M

n+
, příp. 

oxoanionty (MOx
n-

) (aktivita - koroze), nebo nerozpustné oxidy (MxOy) či hydroxidy 

(M(OH)x) (pasivita). V diagramech jsou vyznačeny čáry vymezující oblast stability vody. 

Nad touto oblastí je termodynamicky stabilní plynný kyslík (voda se rozkládá za vývoje 

kyslíku), pod plynný vodík (voda se rozkládá za vývoje vody). Diagramy vznikly podle 

tabelovaných termodynamických údajů, tedy za předpokladu chemických rovnováh mezi 

všemi moţnými sloţkami daného systému kov - voda s pouţitím Nernstovy rovnice, součinů 

rozpustnosti tuhých produktů a Gibbsova fázového pravidla. Zjednodušené diagramy E – pH 

některých kovů jsou uvedeny na obr. 2 aţ 9, /3-5/. 

 

 

Obr.1 Diagram potenciál - pH pro vodu 
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Obr.2 Diagram potenciál – pH pro zlato  Obr. 3 Diagram potenciál - pH pro měď          

   

Obr. 4 Diagram potenciál – pH pro nikl  Obr.5 Diagram potenciál – pH pro platinu 

     

 Obr.6 Diagram potenciál – pH pro zinek  Obr.7 Diagram potenciál – pH pro ţelezo 
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 Obr.8 Diagram potenciál – pH pro hořčík  Obr.9 Diagram potenciál – pro chrom  

Závislost korozní rychlosti kovu na agresivitě prostředí se zpravidla vhodně znázorní  

v diagramu i - E, v němţ se pasivita kovů projeví aţ několika řádovým sníţením korozní 

rychlosti. Na této křivce jsou zobrazeny kromě pasivity i další oblasti typických projevů 

koroze kovů, obr. 10, a vliv některých sloţek prostředí na pasivovatelný kov, obr. 11.   

 

Obr.10 Rozdělení oblasti aktivity, pasivity a transpasivity. 
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Obr.11 Závislost potenciálu na proudu. 

Aktivita -V oblasti aktivity je rychlost oxidace kovu vyjádřená korozním proudem, závislá 

exponenciálně na oxidační schopnosti prostředí, vyjádřené potenciálem. Zvyšování oxidační 

schopnosti prostředí vede k růstu korozní rychlosti. U kovů, v daných podmínkách 

pasivovatelných, dojde při dosaţení určité úrovně oxidačního působení k náhlému poklesu 

korozní rychlosti, která se v relativně širokém intervalu podmínek udrţuje na malé hodnotě - 

kov je v oblasti pasivity. 

Transpasivita - Dalším zvyšováním oxidační schopnosti prostředí můţe dojít aţ k vývoji 

kyslíku či k narušení ochranného působení pasivní vrstvy a korozní rychlost výrazně vzrůstá. 

Pokud korozní prostředí neobsahuje ionty místně poškozující pasivní vrstvu, hovoříme o 

transpasivitě, ve které kov koroduje prakticky rovnoměrně na celém povrchu. Pokud jsou 

v prostředí agresivní ionty (např. Cl
-
 pro oceli nebo hliník, tantal), dojde k místnímu narušení 

pasivní vrstvy a nerovnoměrnému napadení kovu. U ţeleza je transpasivační potenciál 

poloţen výše oproti potenciálu odpovídajícímu vylučování kyslíku, takţe na pasivním ţeleze 

se vylučuje při vyšších potenciálech kyslík bez porušení pasivity, /6/. 
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1.1 Korozní odolnost nelegovaných až středně legovaných ocelí a litin 

Nelegované oceli jsou nejrozšířenějším konstrukčním materiálem. V alkalických roztocích 

tyto oceli nekorodují, avšak pevnější druhy mohou podléhat koroznímu praskání. Litiny jsou 

v mnoha případech korozně odolnější neţ oceli. Odolnost vůči kyselým roztokům je ve 

většině případů nedostatečná. Korozní odolnost ocelí tohoto typu se v prostředích, kde 

probíhá koroze s kyslíkovou depolarizací, příliš neliší. Ve vodě, atmosféře a půdě patří k málo 

odolným materiálům.  

1.2 Reakce železa s vodou 

Ke korozi kovů a oceli dochází zejména ve vodných roztocích, proto je důleţité znát 

mechanismus koroze ţeleza v těchto prostředích. Ţelezo a voda vytvářejí termodynamicky 

nestabilní systém, který má tendenci ztrácet energii při přeměně ţeleza na ionty, hydroxidy a 

oxidy. V kyselých roztocích vznikají ţeleznaté ionty Fe > Fe
2+

 + 2e. Rovnováha této 

elektrochemické reakce je v roztoku ţeleznatých iontů o aktivitě 1 při potenciálu E= -0,441 V. 

Ve vodě s mírně alkalickou nebo neutrální reakcí vzniká ze ţeleza: 

hydroxid ţeleznatý - Fe + 2H2O > Fe(OH)2 + H2 , 

oxid ţeleznatoţelezitý - 3Fe + 4 H2O > Fe3O4 + 4H2 , 

oxid ţelezitý – 2Fe + 3 H2O > Fe2O3 + 3H2 . 

Aby koroze ţeleza probíhala, musí mít prostředí schopnost ţelezo oxidovat.V prostředí musí 

být látka, jejíţ redox potenciál je kladnější neţ rovnováţný potenciál příslušné reakce ţeleza. 

1.3 Atmosférická koroze  

Aţ 80 % ztrát způsobených korozí je způsobeno korozí atmosférickou. Je to dáno tím, ţe 

působení atmosféry je vystaven celkově největší povrch konstrukčního materiálu, nejčastěji se 

jedná o uhlíkové oceli. Korozním účinkům vnější atmosféry jsou vystaveny kovové stavební 

konstrukce, automobily a mnoho jiných kovových předmětů. Podobně jako koroze kovů 

v elektrolytech, má i atmosférická koroze za běţných teplot elektrochemický mechanizmus 

protoţe interakce suchého vzduchu s konstrukčními kovy je za běţných teplot zcela 

zanedbatelná, dochází k atmosférické korozi jen díky vlhkosti atmosféry. Při tzv. nadkritické 

vlhkosti dochází ke vzniku dostatečně tlustého filmu elektrolytu na povrchu kovu (5 aţ 10 
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monovrstev) nutného pro průběh korozních reakcí. Takové podmínky jsou splněny, pokud 

relativní vlhkost vzduchu překročí kritickou hodnotu 60 - 80 % (to odpovídá obsahu H2O 10 

aţ 14 g  / m3 vzduchu při 20 oC). Při vlhkostech podkritických není korozní rychlost nulová, 

ale pro většinu technických aplikací kovů je zanedbatelná. Korozní působení atmosféry 

v dané územní lokalitě je dáno tzv. dobou ovlhčení (doba, po kterou je vlhkost atmosféry 

nadkritická za teplot, kdy je povrchový elektrolyt kapalný), v našich podmínkách je to 3100 

aţ 4000 h za rok, coţ je přibliţně jedna třetina aţ jedna polovina celkové doby. Elektrolyt 

vznikající při mlze bývá nejagresivnější. Oblast pH a potenciálu kovů v atmosférických 

podmínkách je vyznačena v diagramu E-pH. Agresivitu atmosféry ovlivňuje přítomnost řady 

látek, z nichţ v našich podmínkách je nejdůleţitější stimulátor koroze kovů oxid siřičitý. Se 

vzrůstem jeho koncentrace ve vzduchu narůstá i rychlost depozice oxidu siřičitého a korozní 

rychlost kovů.  

Podle znečištění rozeznáváme v České republice tyto typy vnějších atmosfér:  

 venkovská atmosféra (malá města a venkovské oblasti, bez významného znečištění 

oxidem siřičitým, chloridy a dalšími látkami),  

 průmyslová atmosféra (území se silnou průmyslovou činností - vysoké znečištění 

oxidem siřičitým a specifickými látkami).  

 městská atmosféra (území s hustým osídlením, ale bez velkých průmyslových objektů 

- střední znečištění oxidem siřičitým). 

Atmosférickou korozi kovů ovlivňují také obsahy dalších látek:  

 oxidy dusíku a přízemní ozon mají stimulační účinek zprostředkovaně přes 

usnadnění oxidace SO2 na sírany, 

 tuhé látky (prach): usnadňují kondenzaci (solné částice mohou být hygroskopické), 

mají korozně erozní účinky, vodivé částice mohou fungovat jako elektroda (oxidy 

ţeleza, uhlík) a urychlovat korozi vlivem činnosti článků,  

 chloridy: stimulují aktivní rozpouštění (u nás z posypových solí, týkají se ale hlavně 

účinků přímořské atmosféry),  

 amoniak je příčinou korozního praskání mosazí. 

K urychlení koroze v atmosférických podmínkách můţe přispívat i činnost mikroorganizmů a 

akumulace agresivních sloţek atmosféry v trvale vlhkých štěrbinách, /7/ 
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V průmyslových atmosférách se specifickým znečištěním bývá koroze oceli při špatné údrţbě 

nátěrového systému velmi vysoká. Značné korozní napadení oceli lze také pozorovat v trvale 

vlhkém prostředí. 

Pasivita zaručuje dobrou ochranu jen v těch nejmírnějších podmínkách. 

Vznik ochranné vrstvy a ochrana oceli 

Na povrchu běţných ţelezných materiálů vzniká rez, coţ je pórovitý precipitát hydratovaných 

oxidů ţeleza, který nemá významnější ochranný účinek a vzhledově předmět většinou 

znehodnocuje.  

Ochranný a dekorační účinek rzi je vyuţíván u patinujících ocelí, coţ jsou nízkolegované 

uhlíkové oceli pouţitelné v atmosféře i bez povrchové ochrany. Tyto oceli mají sice korozní 

rychlost pouze čtvrtinovou aţ poloviční proti uhlíkovým ocelím, ale vrstva rzi je na nich 

přilnavá, vzniká rovnoměrně a má i rovnoměrné zbarvení.  

Hlavní znečišťující sloţka atmosféry v našich podmínkách  - oxid siřičitý - je dalšími 

sloţkami atmosféry (NOx, H2O2, O3, O2) oxidován a vznikají síranové ionty, které stimulují 

aktivní rozpouštění ţeleza. 

  2

422 .)(2 SOaqOeSO  

  HOHFeOHFe ads.2 )(  

  eOHFeOHFe adsads .. )()(  

  eOHFeSOSOOHFe ads 4

2

4.)(  

  2

4

2

4 SOFeFeSO  

  eHOHFeOOHFe 3)(2 2

2  

Sírany zde vystupují jako katalyzátor anodické oxidace. Elektrochemický mechanismus 

atmosférické koroze ţeleza v atmosféře s oxidem siřičitým je schematicky znázorněn na 

obrázku 12. 
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Obr.12 Elektrochemický mechanismus atmosférické koroze ţeleza. 

Základní depolarizační reakcí při atmosférické korozi kovů je redukce kyslíku. 

OHeOHO 422 22    

Na depolarizační reakci se v případě ţeleza také můţe podílet redukce rzi (FeOOH) na 

magnetit, který je následně oxidován vzdušným kyslíkem zpět na rez. V případě mědi a zinku 

dochází k přeměně síranů z atmosféry na tuhé korozní produkty (bazické sírany) a ty 

nemohou opakovaně vstupovat do mechanizmu jejich aktivního rozpouštění jako u ţeleza, /8/. 

Atmosférické korozi uhlíkové oceli bráníme především povlaky. U oceli je nejčastěji 

pouţíváno pozinkování nebo organické nátěry. Úpravou konstrukce můţeme omezit 

zadrţování vlhkosti (orientace profilů, odstranění tepelných mostů, štěrbin). Korozní ztráty 

způsobené atmosférickou korozí jsou z velké části spojeny s nátěrovými systémy, jejich 

nanášením a nutností jejich časté opakované obnovy na ocelových konstrukcích a objektech. 

Častou příčinou selhání protikorozní ochrany povlaky je nanášení nátěrů na špatně upravený 

povrch.  

 

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/p_atmos.htm#8#8
http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/p_atmos.htm#8#8
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Na pasivitě, či vzniku stinících tuhých korozních produktech závisí i korozní odolnost dalších 

kovů. 

 Litina je na rozdíl od oceli často chráněna oxidy vzniklými při lití, jinak ale není její 

korozní rychlost výrazně odlišná a k její ochraně ve vnější atmosféře jsou také nutné 

nátěry . Vzhledem k větší tloušťce stěny výrobků (oproti oceli) je jen zdánlivě korozní 

rychlost litiny menší neţ oceli.  

 Patinující oceli (Atmofix, Corten) jsou nízkolegované oceli se zvýšenými obsahy Cr 

(0,5-1,2 %), Ni (0,3-0,6 %) a Cu (0,3-0,6 %). Po určité době (cca 2 roky) se vytvoří 

kompaktní vrstva rzi, Ani na těchto ocelích nemusí být vývoj rzi rovnoměrný a 

vznikají tak vzhledové vady. Tyto oceli nejsou vhodné pro více znečištěné atmosféry, 

např. průmyslové, pak korodují stejnou rychlostí jako oceli uhlíkové.  

 Zinek se v atmosféře pokrývá ochrannou vrstvou, kterou tvoří bazický uhličitan a 

síran nebo chlorid (u moře). Zinek nesnáší trvalou vysokou relativní vlhkost vzduchu 

(vrstva je tvořena hydroxidem zinečnatým, který nemá dobré ochranné vlastnosti). 

Zinek není odolný ani v uzavřených vlhkých prostorách. Pouţívá se zejména jako 

povlak na oceli, v pórech povlaku funguje Zn jako obětovaná anoda a zároveň váţe 

sírany, které pak nemohou proniknout k ocelovému podkladu. Průměrná korozní 

rychlost zinku je do 5 m a-1. Tzv "titanzinek" je prakticky čistý zinek s velmi malými 

obsahy Ti, Cu, které zajišťují dobré zpracovatelské vlastnosti, nikoli zvýšení korozní 

odolnosti. Ve vlhkém prostředí a zvláště v kontaktu s organickými izolacemi velmi 

rychle koroduje stejně jako běţný zinek.  

 Měd: Ochranné vrstvy jsou zaloţeny na bazických síranech a chloridech (patiny). 

Maximální korozní rychlost je cca 1 m a-1. Širšímu uţití v atmosférických 

podmínkách by měly bránit ekologické důvody (přenos Cu2+ do ţivotního prostředí - 

tzv.run-off, který lze odhadnout v našich podmínkách na 5 g m-2rok-1 Cu2+ ). Korozí 

měděných střech, fasád a svodů se tak dostávají do odtékající sráţkové vody jednotky 

ppm mědi).  

 Hliník: ochranné vrstvy jsou zaloţeny na modifikacích Al2O3 , příp. i Al(OH)3. Hliník 

je náchylný na bodovou korozi za přítomnosti chloridů. Korozní rychlost je cca 0,1 aţ 

1 m a-1 a v podmínkách běţné atmosféry bez chloridů je zcela odolný.  

 Olovo odolává díky vzniku ochranné vrstvy bazických uhličitanů a síranů. Korozní 

rychlost je do 1 m a-1. Širší pouţití je ale nevhodné z ekologických důvodů. 

 Korozivzdorné oceli - pokud nejsou vystaveny působení chloridů zcela odolávají. 
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1.4 Koroze ve vodách.  

Kromě chemického sloţení vody záleţí také na pH prostředí a obsahu kyslíku, můţou se 

uplatnit i jiné činitelé, jako je např. biologická činnost, proudění, teplota atd. Koncentrace 

vodíkových iontů odpovídá ve většině průmyslových i přírodních vod přibliţně neutrální 

oblasti. Proto má přítomnost kyslíku pro korozi např. oceli, hliníku, zinku nebo mědi velký 

význam. 

Ve vodách obsahujících Ca
2+

 a HCO
-
3 se uplatňuje i tvorba ochranné vrstvy na bázi CaCO3 na 

katodickém povrchu oceli. Vytvořením ochranné vrstvy se katodická reakce zpomaluje a tím 

klesá anodické napadení zinku. Dochází k rozpouštění zinku, které dostačuje k potlačení 

koroze ţeleza v pórech vápencové vrstvy. 

Pasivita ţeleza je způsobena vrstvou kysličníku ţelezitého. V kyselých prostředích se 

dosahuje pasivity ţeleza jen v mimořádně silně oxidačních prostředích, jako jsou 

koncentrovaná HNO3, H2SO4 a jejich směsi, nebo v H2CrO4 a dalších, ve kterých se anionty 

redukují snadněji neţ O2. 

Ve vodách jsou rozpouštěny plyny, jako je kyslík a kysličník uhličitý. Průmyslové i přírodní 

vody obsahují kyseliny, zásady a soli. Právě tak jako rozpuštěné plyny mohou i rozpuštěné a 

nerozpuštěné látky ovlivnit přímo nebo nepřímo korozní chování různých druhů materiálů ve 

vodě. Koncentrace vodíkových iontů je ve většině případů v přírodních i průmyslových 

vodách přibliţně neutrální oblasti. Proto má přítomnost kyslíku pro korozi např. oceli hliníku, 

zinku, mědi zásadní význam. Nejčastějším druhem korozního napadení je důlková a 

rovnoměrná koroze v přírodních vodách. U důlkové koroze se uplatňují elektrochemické 

články vzniklé v důsledku nestejnorodosti kysličníkových vrstev na povrchu. Koroze 

v bezkyslíkaté vodě probíhá u mnoha technických kovů za běţných teplot v malé míře, neboť 

vodíková depolarizace je pomalá nebo není moţná.  
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2. Pasivace kovových materiálů 

 

Korozní odolnost mnoha korozních materiálů závisí jejich schopnosti se pasivovat. Pasivita je 

sloţitý jev, který lze dosud jen obtíţně definovat. Důleţité je, ţe pasivita podstatně omezuje 

chemickou reaktivitu kovů a slitin. Zmíněným projevem pasivity je stav ţeleza, které se 

v koncentrované kyselině dusičné stalo korozně odolným a jehoţ potenciál se posunul 

k ušlechtilejším hodnotám. Pasivita byla později zjištěná i u dalších kovů a slitin. Pasivita se 

dosahuje působením chemických látek nebo elektrochemickými metodami, /9/. 

2.1 Povaha pasivní vrstvy 

Zákonitosti dějů v tenkých oxidových vrstvách nestechiometrického a časem proměnného 

sloţení s polovodivým charakterem, za velkého potenciálového gradientu (10
8
-10

9
 V.m

-1
) 

jsou komplikované. Pod pojmem pasivity můţeme také vidět působení korozních produktů a 

dalších látek, a tak výklad platný pro jeden korozní systém nemusí být platný pro jiné 

systémy. Pasivita oxidového typu je způsobena velmi tenkou vrstvou oxidů - hydroxidů na 

fázovém rozhraní kov – elektrolyt a její vznik je vţdy spojen s posunutím korozního 

potenciálu kladným směrem. Solná pasivita se projevuje téměř u všech kovů, kdy dojde na 

jejich povrchu k překročení součinu rozpustnosti vznikajících solí. Také ţelezo a 

korozivzdorné oceli se v koncentrované kyselině sírové pasivují díky solné vrstvě. 
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3. Další zmínky o pasivitě 

3.1 Pasivace korozivzdorných ocelí 

Vlastnosti nerezové oceli jsou dosaţeny díky sloţení slitiny, ve které je ve významné míře 

zastoupen chrom. Chrom reaguje s kyslíkem a vzniká ochranný film oxidu chromitého. Z 

tohoto důvodu je ocel chráněna proti korozi (kov je pasivní). V místech kde dojde k 

poškození filmu a vmísení nečistot dochází ke korozi. Během běţných výrobních postupů při 

pouţití termálních nebo mechanických procesů jako je ohýbání, řezání, broušení, svařování, 

vrtání, obrábění dochází k porušení ochranného filmu způsobem bránícímu přirozené a úplné 

pasivaci oceli. Oxidace způsobuje viditelnou barevnou změnu, kde barva odpovídá síle 

oxidační vrstvy. Po svařování se doporučuje dočištění povrchu spojenému s jeho chemickým 

ošetřením tzv. mořením. Mechanické metody jako je obrušování také do jisté míry je schopno 

obnovit pasivační odolnost nerezové oceli, ale pouţití takto ošetřeného výrobku je omezeno 

jen pro suché prostředí a výrobek by měl být pravidelně čištěn. Mechanické zpracování 

obvykle znečistí povrch anorganickými a organickými příměsemi. Toto znečištění sniţuje 

ochranné vlastnosti nerezové oceli proti korozi. Pro úpravu povrchu, odstranění zabarvení a 

obnovení odolnosti vůči korozi existuje řada metod. Z mechanických metod např. broušení, 

kartáčování, leštění mechanické, abrazivní dmýchání, suspenzní dmýchání sklem nebo 

keramickými perličkami. Mezi chemické metody patří: moření (v ponorných lázních, pastou 

nebo postřikem), dodatečná pasivace (po moření), elektrolytické leštění, chemické leštění. Při 

pouţití mechanických metod můţe dojít k zadření nečistot, které jiţ byly odstraněny, do 

povrchu výrobku. Všechny typy nečistot mohou být zdrojem koroze zvláště ve vlhkém 

prostředí. U chemických metod se povrch obnovuje k původní pasivační mohutnosti. Kromě 

toho se rezistence vůči korozi zvyšuje také elektrolytickým leštěním, kde dochází k 

přednostnímu rozpouštění ţeleza a povrch se obohacuje o ušlechtilejší kovy. Moření a 

elektrolytické leštění jsou jediné metody schopné obnovit pasivační mohutnost nerezové oceli 

na původní hodnotu, případně na vyšší hodnotu u elektrolytického leštění. U moření nezáleţí, 

zda je pouţito stříkání gelem, natírání pastou nebo byl pouţit ponorový způsob. Postupy 

povrchových úprav po  zpracování není vhodné opomíjet, vezmeme-li v úvahu výdaje za 

uţívání nerezové oceli kvůli její rezistenci vůči korozi. 
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3.2 Vytváření korozně odolných vrstev 

Chemicky odolné vrstvy, které brání oxidaci a pouţívají se na pokrytí povrchu materiálu 

mohou být např.: 

CrN (nitrid chrómu) – je kovově stříbrné barvy a tvoří houţevnatý tenký film s vysokou 

tvrdostí, dobrou oxidační odolností a nízkým součinitelem tření. Je ideální pro povlakování 

zápustek a forem pro tváření plastů. Je korozně odolnější neţ TiN, specielně ve vodním 

prostředí a je pouţívaný jako náhrada chromování, resp. plátování chrómem; jeho tvrdost je 

asi dvakrát větší neţ u konvenčního tvrdochrómového povlaku. 

TiN (nitrid titanu) – je první povlak, který byl úspěšně pouţit v oblasti obrábění v průmyslu 

a je stále předmětem zkoumání a zájmu nejen pro svoji atraktivní světlezlatou barvu. 

Primárně byl tento povlak nanesen metodou PDV (Physical Vapour Deposition) na 

rychlořeznou ocel (HSS – high speed steel) s úmyslem pouţít jej pouze do teploty 500°C, při 

které tato ocel jiţ začíná ztrácet své obráběcí vlastnosti, protoţe měkne. Ovšem největšího 

rozsahu doznalo povlakování TiN(PVD) u slinutého karbidu. Povlak je mimořádně odolný 

vůči abrazi a vhodný pro velmi širokou oblast aplikací u nástrojů pracujících v extrémních 

podmínkách. Součinitel tření je nízký a s rychlostí, tedy s teplotou, dále významně klesá. 

Vrstva TiN bývá nahrazována vrstvami TiAlN, TiCN a CrN. Kromě pouţití v obrábění a 

v oblasti tváření všeho druhu je TiN významným dekorativním povlakem, který dokáţe 

zastoupit vzhledově zlato a navíc je otěruvzdorný. 

TiCN (karbonitrid titanu) – je v oblasti barevného vzhledu (od modrošedé do růţové) 

závislý na poměru Ti:C. Povlak je tvrdší neţ TiN a má ještě niţší koeficient tření. Není však 

náhradou ve všech oblastech za TiN. Platí to o oblastech, kde se generuje vysoká teplota. 

Výstruţníky, vrtáky, závitníky a deštičky se slinutého karbidu jsou nejčastěji pokrývané 

vrstvou TiCN. S výhodou se vyuţívá na obrábění slitinových a nerezových ocelí v procesech 

děrování, stříhání a kalibrování 

TiAlN (kombinovaný nitrid titanu a hliníku) – TiN povlaky byly v mnoha případech 

zastoupeny vrstvami z TiAlN. Vrstvy TiAlN závisí na poměru Ti:Al a jejich barva se můţe 

měnit od černé aţ do bronzova. Příčina přidání hliníku do TiN slitiny spočívá ve schopnosti 

odolávat o 300°C vyšším obráběcím teplotám neţ vrstvy TiN. Toto je umoţněno vznikem 

hliníkových oxidů na břitu obráběcího nástroje, které vznikají při vyšší řezné teplotě na 

http://www.pvd-coatings.co.uk/tialn-coating.htm
http://www.pvd-coatings.co.uk/ticn-coating.htm
http://www.pvd-coatings.co.uk/crn-coating.htm
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povrchu TiAlN. Tento efekt působení amorfního oxidu hliníku zvyšuje tvrdost povlaku za 

horka. Nedávno byla zvýšená pracovní teplota aţ na 900°C přidáním chrómu a yttria nebo 

vanadu. Vlastnosti určují aplikace povlaku při řezných procesech s minimálním nárokem na 

mazné a chladící látky. To je důvod pro vyuţití slitinových povlaků TiAlN v oblasti obrábění 

titanu, hliníku, niklových slitin, slitinových ocelí, nerezavějících ocelí, slitin Co-Cr-Mo a litin. 

TiAIN a TiAlN/CrN nanovrstvy – byly syntetizovány při katodickém napařování plasmou. 

Materiál slitiny Cr a TiAl (1:1) byl pouţit jako katoda pro depozici TiAlN/CrN povlaku. Tato 

multivrstva s průměrnou tloušťkou 28 μm  vykazuje mikrotvrdost 39 GPa a má vynikající 

adhezní vlastnosti. Mechanické a strukturální vlastnosti jsou dále ovlivnitelné přidáním 

chrómu a změnou tloušťky jednotlivých nanovrstev. 

SiC (karbid křemíku) – toto je vysoce otěruvzdorný materiál, který má navíc velmi dobré 

mechanické vlastnosti (vysokoteplotní pevnost, odolnost proti tepelným šokům apod.). Je to 

de facto technická keramika, která můţe být získána kompaktizací směsi SiC, C a tekutého 

křemíku, nebo konvenční cestou sintrování (slinování), při teplotě 2.000°C. Tento materiál si 

uchovává své mechanické vlastnosti aţ do teploty 1.400°C a má vyšší chemickou korozní 

odolnost neţ ostatní keramiky, /10/. 

3.3 Pasivace výztuže 

Korodující ocelová výztuţ musí být natolik obnaţená, aby mohla být úplně očištěna. 

V případě ochrany výztuţe nátěrem musí výztuţ splňovat poţadavky na čistotu povrchu oceli 

na stupeň očištění Sa 2 1/2. Očištění rezavé výztuţe se provádí většinou mechanickým 

způsobem - drátěným kartáče, kotoučem nebo také tryskáním pískem nebo vodou. 

Zkorodovaná nebo jinak poškozená ocelová výztuţ se obvykle objevuje spolu s poškozením 

betonu. Tlusté vrstvy rzi, které se hromadí na ocelové výztuţi během korozního procesu, jsou 

příčinou oddělování vrstev betonu a odlupování.  

 

Odstranění nahromaděných oxidů je nezbytným předpokladem pro dosaţení dlouhodobé 

úspěšnosti sanace povrchů. Po otryskání výztuţe systémem TORBO provádíme ochranu buď 

nátěrem na cementové nebo epoxidové bázi.  

http://www.efisan.cz/piskovani-systemem-torbo/
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Zvláštním druhem pasivace výztuţe jsou inhibitory koroze. Tyto materiály jsou okamţitě 

pouţitelné tekutiny, které kombinují vysoce penetrační schopnost silanové sloţky 

s inhibitorem koroze zabraňujícímu pronikání chloridových iontů, /11/. 

3.4 Pasivace hliníku 

Popis: 

Na povrchu hliníkového obrobku nebo odlitku se chemickou reakcí vytvoří konverzní 

chromátová vrstva. Tento povrchový film je integrální součástí povrchu kovu. Je jen velmi 

tenký (obvykle cca 0,25 mikrometru) a je elektricky vodivý. 

Pouţití: 

Pouţívá se jako konečná úprava nebo pod následné organické povlaky. Konečná úprava se 

provádí pro zlepšení protikorozní odolnosti, přiměřeně napomáhá zlepšit otěruvzdornost a 

můţe slouţit také jako dekorativní úprava. Často se pouţívá pod organické povlaky. Většina 

organických systémů totiţ přímo na hliník dobře nepřilne a je-li výrobek vystaven jakékoli 

deformaci, barva se sloupne. Stejně tak při poškrábání začne obnaţený hliník korodovat. 

Specifikace úpravy: 

Chromátový povlak ČSN EN 12487 - Al/C2. 

 

Technologie: 

Aby vznikla kvalitní pasivační vrstva, je třeba pro vlastní pasivaci povrch připravit. Kaţdý 

výrobek tak prochází linkou, ve které jsou zařazeny tyto operace (vynechány oplachy): 

odmaštění -> alkalické moření -> kyselá aktivace povrchu -> pasivace (chromátování), /12/. 

3.5 Povrchové úpravy zinkových a hliníkových povrchů 

Galvanické zinkování se provádí výhradně ekologickým způsobem bez obsahu IV mocného 

chromu 

- silnovrstvá pasivace (zinkování)  

- DIN 50962-Fe//ZnFe(0,5)12//F (černý zinek) 

Pasivace hliníkových a duralových dílů 

- Lázeň SurTec® 650, splňuje poţadavky na ochranu proti korozi dle MIL DTL 5541 F a 

MILDTL- 81706 (336 h test v solné mlze dle DIN 50021 SS), /13/. 
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3.6 Eloxování hliníku 

Jedná se o elektrochemickou povrchovou úpravu, zajišťující tvrdost a odolnost proti 

opotřebení, korozní odolnost. Jedná se o vrstvu oxidu jejíţ tloušťka je záměrně zvýšena 

anodickou polarizací. Eloxovaný díl je stejně jako např. u procesu elektrolytického leštění 

oceli zapojen do okruhu jako anoda (+). Na rozdíl však od leštění oceli, u hliníku nedochází k 

jemnému, řízenému rozpouštění povrchu, ale naopak k vytváření oxidové krusty na povrchu 

kovu. Díky kyselému prostředí, v kterém se anodizace provádí, dochází současně i k 

opačnému ději - rozpouštění oxidační vrstvy. Tento jev však ve větší míře nekonkuruje 

eloxování a je ţádaný k vytváření jemnější struktury pórů na povrchu kovu (Ø 10 - 150 nm). 

Dochází tak k tvorbě rovnoměrné, kompaktní vrstvy oxidu, která je výrazně tvrdší a chemicky 

odolnější, neţ samotný kov. Vytvořená pórovitá struktura rovněţ zvyšuje adhezi, dobře 

přijímá lubrikanty a absorbuje barviva, čehoţ se hojně vyuţívá k vybarvování finální vrstvy 

do poţadovaného vzhledu nepřebernou škálou průmyslových barviv. Anodizování vytváří 

také dielektrický (nevodivý) film na povrchu kovu, který se uplatňuje např. při výrobě 

elektrolytických kondenzátorů, /14/. 

 

3.7 Saténová pasivace nerezu 

Saténová pasivace nerezu, patří mezi postupy k zušlechťování nerezových součástí, případně 

k finální úpravě mechanicky a tepelně tvářených nerezových výrobků. Jejím hlavním cílem je 

chemicky z povrchu odstranit ţelezné sloučeniny a zbytky zoxidovaného ţeleza především z 

okují a svárů. Dochází tak k odstranění znečištění „volným" ţelezem z povrchu nereze, které 

zde zůstalo po obráběcích a montáţních procesech. Tyto nečistoty představují potencionální 

korozní hrozbu (zárodečná místa) a v případě, ţe nejsou z povrchu včas odstraněny, vedou ve 

svém důsledku k předčasné korozi nebo aţ ke konstrukčnímu narušení nerezových 

komponentů. Vedle odstranění nečistot z povrchu dílů, dochází při pasivaci k vytvoření velmi 

tenké, uniformní, transparentní oxidační vrstvy. Ta následně chrání díly od selektivní koroze. 

Po samotné pasivaci tak získáme navíc na povrchu čistou, homogenní vrstvu, světlého, 

dekorativního vzhledu. Pouţívá se pro domácí kuchyňské spotřebiče, průmyslové kuchyňské 

a jídelní spotřebiče, jako spojovací materiál, tepelné výměniče, sanitární technika viz obr.13, 

/15/. 
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Obr. 13 Tělesa z nerez oceli. 

3.8 Proces galvanického zinkování a následná pasivace povrchu  

Galvanické pokovování slouţí k vylučování kovových vrstev na kovových nebo elektricky 

vodivých površích. Povlaky vytvořené galvanickým pokovováním slouţí k vytvoření 

dekorativního vzhledu, protikorozní ochraně nebo jiných funkčních vlastností povrchu jako 

otěruvzdornosti, tvrdosti, elektrické vodivosti, odrazivosti, nízkého koeficientu tření, nízkého 

přechodového odporu, apod. Tyto vlastnosti se získají vylučováním čistých kovů, slitin nebo 

kompozitních povlaků. Galvanickým způsobem lze vylučovat prakticky všechny kovy a 

slitiny i kdyţ mohou mít řadu odlišných vlastností neţ hutnicky připravené kovy. Povrch 

naneseného kovu se dodatečně upravuje pasivací chromátováním, /16/. 

3.9 Elektrochemická pasivace korozivzdorných ocelí  

 

Technologie ELLIT je zaloţena na elektrochemickém leštění výrobků, moření a pasivací. Ke 

zpracování jsou určeny výrobky z korozivzdorných ocelí různých tvarů a rozměrů, /17/. 

 

3.10 Konverzní povlaky pasivace  

 

Fosfatizační lázeň vytvářející na povrchu kovu rovnoměrný povlak vhodný pod lak. V tenké 

vrstvě má dobrou korozní odolnost a výbornou přilnavost nátěru. Výhodou lázně je niţší 

provozní teplota a nízká kalitelnost lázně. Ochranná vrstva je na bázi fosforečnanu. 

 Rogal 22  

Lázeň pro pasivaci oceli- jejich účinkem je výrobek moţné skladovat 14 dní bez koroze, 

osvědčila se v lakovně a po procesu omílání, /18/. 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ekochem-ppu.cz/rogal22.html
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3.11 Pasivace galvanicky vyloučených povlaků 

 

Pragokor Inhibitor Ms 4 vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, stříbra jejich slitin 

K dalšímu zpracování se pouţívá nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů 

a chromanů emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi 

výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci 

fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků 

nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém 

postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových 

operacích. Po provedené pasivaci je moţné zapasivovaný povrch znovu opláchnout v 

demivodě, protoţe inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek 

zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových 

plastů. Kompatibilitu vodou ředitelných barev je účelné předem ověřit, protoţe povrch kovů 

se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou 

povrchu a je funkční jiţ při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je moţné přidat jej do slabě 

kyselých aţ silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch 

kovů v jediné, sdruţené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného 

povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních 

tenzidů, /19/. 

 

 



 26 

4. Experimentální část 

 

Cílem experimentální části bylo ověření stability pasivity uhlíkové oceli, vyvolané různým 

způsobem v roztocích odlišné agresivity. K tomuto účelu byla pouţita 

chronopotenciometrická metoda (měření korozního potenciálu v závislosti na čase), obr. 14 

K experimentům byla pouţita uhlíková ocel (tř. 11) ve formě vzorků o rozměrech asi 50 x 10 

x 2 mm. Povrch vzorků byl obroušen a do dalšího zpracování uchován v exsikátoru. Před 

vlastními experimenty byly vzorky oceli různým způsobem upraveny. Byly pouţity tyto 

postupy: 

1. pasivace v HNO3 , 1h, konc. HNO3   

2. pasivace v NaNO2, t = 90°C, 1h, roztok (NaOH) = 0,1 mol.dm
-3 

+ w(NaNO2)  10 g.dm
-3

  

3. broušený povrch, 

4. oxidace 400°C, 6h 

 

Takto upravené vzorky byly exponovány do 4 zkušebních roztoků. 

roztok „A“ , pH = 3 ( HNO3) = 10
-3

 mol/l 

roztok „B“, pH = 7-8 (NaNO2 ) = 10
-3

 mol/l 

roztok „C“, pH = 11 (NaOH) = 10
-3

 mol/l 

roztok „D“, pH =  11 (upraveno  NaOH) + w(NaCl) = 0,1 mol.dm
-3

 -  zkrácená doba expozice 

 

4.1 Popis experimentu 

 

Roztoky A – C byly připraveny do plastových nádob. Ve víčku nádob byly předem 

nachystané otvory na háčky (Pt), na které jsem postupně zavěšovala připravené a zváţené 

vzorky. Vzorky jsem postupně ponořila do jednotlivých roztoků a zavřela víčka. Vzorky se 

nesměly dotýkat dna nádoby ani navzájem s jinými vzorky pro správné měření. Korozní 

potenciál vzorků byl měřen vůči srovnávací elektrodu typu Theta 90 RE 413  (nasycená 

kalomelova elektroda, 241 mVH ) , přístrojem  Laboratory digital pH meter OP- 211/1. 

Korozní i oxidačně redukční potenciály byly měřeny proti této elektrodě ( E(SCE) = 241 

mVH). 

 

Měření byla opakována po dvou dnech. Elektrodu při přendávání do jiného prostředí jsem 

oplachovala destilovanou vodou. Po 94  h  jsem zrušila roztok „A“ a namíchala  roztok „D“ , 

který byl namíchán z NaOH+NaCl a doplněn na 1500 ml vodou.( c  (Cl
-
) = 0,1 mol.dm

-3
). 
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Vzorky po expozici v roztoku „A“ jsem vyndala omyla, očistila a dala do exsikátoru. 

 V jednotlivých prostředích byl měřen rovněţ oxidačně – redukční potenciál na inertní, Pt 

elektrodě.  

 

Po ukončení expozice byly vorky vizuálně hodnoceny, zbaveny korozních produktů mořením 

v inhibované kyselině chlorovodíkové /1/ a zváţeny. Úbytek a doba expozice byl vyjádřen ve 

formě korozní rychlosti. Některé vzorky byly dokumentovány. 

 

 

 
Obr. 14 Uspořádání experimentu. 

 

 
Obr. 15 Nádoby se zkušebními roztoky a vzorky. 
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4.2 Výsledky experimentů  

 

Nejvyšší korozní rychlosti byly zjištěny podle očekávání v roztoku A s nejniţší hodnotou pH 

(pH 3). Nejdelší doba do aktivace byla zjištěna v tomto roztoku u vzorku oxidovaného při 

zvýšené teplotě. Po určité době došlo k aktivaci všech vzorků, tab. 1,2, obr. 18 – 22. 

 

Niţší korozní rychlosti byly zjištěny v roztoku B (pH 7 – 8) a nejniţší v roztoku C (pH 11); 

v tomto roztoku byla ocel zachována v pasivním stavu po celou dobu experimentu a u vzorku 

s broušeným povrchem byla i vyvolána. Přítomnost chloridů v alkalickém roztoku (D) však 

vedla k rychlé lokální aktivaci a koroznímu napadení všech vzorků, coţ se projevilo i na 

zvýšené korozní rychlosti, tab. 1, obr. 16,17. 

 

Z hlediska typu pasivity se jako nejstabilnější jevil postup pasivace v koncentrované kyselině 

dusičné a oxidované; vzorky takto zpracované vykazovaly nejkladnější korozní potenciál. 

 

Změny během experimentu byly pozorovány i ve vhledu roztoku. V roztocích A, B docházelo 

(u B pH 8 výrazněji) k tvorbě koroních produktů i v rotoku, coţ se mohlo projevit částečně i 

na hodnotě korozního potenciálu. Roztok C (pH 11) v němţ byly vzorky pasivní zůstal po 

celou dobu experimentu čirý, obr.15. 

 

Uhlíková ocel s různým stavem povrchu byla exponována roztokům o různém pH. Ze změny 

korozního potenciálu a korozních rychlostí bylo zjištěno, ţe v alkalickém roztoku jsou 

podmínky podporující zachování pasivity. Přítomnost aktivujících chloridových aniontů však 

způsobí aktivaci i v alkalických roztocích. 

Aktivace oceli nebo i koroze v aktivitě se projeví kromě zvýšené korozní rychlosti citlivěji na 

hodnotě korozního potenciálu, jeho posunem do záporných hodnot. 

Nejvyšší korozní rychlosti byly zjištěny v roztocích o pH 3, nejniţší korozní rychlosti oceli 

byly zjištěny v roztocích alkalických (bez  aktivujících Cl anionů). 
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Obr.16 Vzorky pas.v NaOH + NaCl. 

 

 

 

 
 

Obr.17 Vzorky po vytaţení z roztoků. 

1. sloupec -  vzorky pas. v HNO3, 2. sloupec – vzorky pas.v NaNO2 , 3. sloupec – 

vzorky broušené, 4. Sloupec – vzorky oxidované (zleva doprava) 
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Tab. 1 Naměřené hodnoty. 

 

 
Stav povrchu 

oceli 
Hmotnost, g 

Úbytek, 

g 

Plocha, 

m
2
 

Doba 

expozice,  

h 

Korozní 

rychlost, 

g.m
-2

.h
-1

 

Roztok vzorky před po     

„A“ 

pH 3 

pas.HNO3 4,867 4,7642 0,1028 0,001 93,83 1,10 

pas.NaNO2 4,8 4,7299 0,0701 0,001 93,83 0,75 

broušené  4,947 4,8369 0,1101 0,001 93,83 1,17 

oxidované 11,2178 11,106 0,1118 0,001 93,83 1,19 

„B“ 

pH 7-8 

pas.HNO3 4,932 4,87 0,062 0,001 332,83 0,66 

pas.NaNO2 4,887 4,8296 0,0574 0,001 332,83 0,61 

broušené  4,9475 4,887 0,0605 0,001 332,83 0,64 

oxidované 11,1618 11,1086 0,0532 0,001 332,83 0,57 

„C“ 

pH 11 

pas.HNO3 4,869 4,8614 0,0076 0,001 332,83 0,08 

pas.NaNO2 5,0535 5,0419 0,0116 0,001 332,83 0,12 

broušené  4,978 4,9676 0,0104 0,001 332,83 0,11 

oxidované 11,3971 11,3776 0,0195 0,001 332,83 0,21 

„D“ 

pH 11 + 

Cl 

pas.HNO3 4,895 4,8717 0,0233 0,001 164,75 0,25 

pas.NaNO2 4,8763 4,7684 0,1079 0,001 164,75 1,15 

broušené  4,8947 4,7499 0,1448 0,001 164,75 1,54 

oxidované 9,7317 9,706 0,0257 0,001 164,75 0,27 
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Tab. 2 Korozní potenciály, mV (SCE) 

 

 Datum, 

 čas [h] 

26.7.2010 

0,25 

26.7.2010 

0,83 

26.7.2010 

1,58 

29.7.2010 

70,33 

2.8.2010 

166,33 

5.8.2010 

240,48 

5.8.2010 

241,23 

5.8.2010 

241,73 

5.8.2010 

242,23 

5.8.2010 

242,73 

12.8.2010 

405,23 

„A“ 

pH3 

pas.HNO3 -547 -535 -520 - 552 -560       

pas.NaNO2 -540 -533 -538 -560 -556       

broušené -530 -512 -533 -100 -567       

oxidované -247 -382 -442 -528 -550       

„B“ 

pH7-

8 

pas.HNO3 -436 -482 -514 -625 -647 -246 -633 -624 -622 -491 -320 

pas.NaNO2 -398 -420 -410 -544 -640 -112 -636 -625 -631 -625 -286 

broušené -392 -412 -479 -613 -645 -634 -629 -628 -625 -609 -632 

oxidované -344 -374 -390 -391 -383 -379 -369 -377 -380 -385 -373 

„C“ 

pH 

11 

pas.HNO3 -213 -182 -172 -053 -023 -012 -014 -015 -014 -023 024 

pas.NaNO2 -139 -131 -114 -027 -010 -213 -268 -284 -296 -297 -130 

broušené -113 -090 -084 -011 -082 -193 -205 -198 -170 -203 -324 

oxidované -170 -100 -088 -028 -014 -004 -009 -038 -148 -168 -293 

 
 

čas [h] 

      

0,25 

 

1,00 

 

1,50 

 

2,00 

 

2,50 

 

165 

„D“ 

pH 

11 + 

Cl 

pas.HNO3      -343 -427 -427 -429 -430 -504 

pas.NaNO2      -330 -440 -430 -426 -442 -446 

broušené      -425 -443 -440 -445 -443 -480 

oxidované      -363 -423 -423 -418 -406 -453 
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Vzorky pas.HNO3
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Obr.18 Průběh korozního potenciálu v různých typech prostředí; povrch oceli - pasivace konc. 

HNO3. 

 

 

Vzorky pas.NaNO2
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Obr.19 Průběh korozního potenciálu v různých typech prostředí; povrch oceli - pasivace 

roztok NaNO2
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Vzorky broušené
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Obr.20 Průběh korozního potenciálu v různých typech prostředí; povrch oceli - pasivovace 

broušeného povrchu. 

 

 

 

Vzorky oxidované
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Obr. 21 Průběh korozního potenciálu v různých typech prostředí; povrch oceli – pasivovace 

oxidovaného povrchu. 
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Platina

-50

0

50

100

150

200

250

300

-100 0 100 200 300 400 500

Doba expozice [h]

K
o

ro
z
n

í 
p

o
te

n
c
iá

l 
[m

V
] 

(S
C

E
)

pH 3

pH 7-8

pH 11

 
Obr. 22 Průběh korozního potenciálu v různých typech prostředí; povrch oceli – pasivace 

platiny. 
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5. Závěry 

1. Technicky významné kovové materiály, mezi něţ patří nelegované oceli, získávají 

v některých typech prostředí přijatelnou korozní odolnost díky pasivaci. 

2. Ţelezo je schopno v podmínkách kdy je ve styku s alkalickým vodným roztokem (vody, 

atmosféry) přejít do tzv. pasivního stavu, coţ se projevuje sníţením korozní odolnosti a 

pokrytí povrchu tenkou oxidickou vrstvou. 

3. K pasivaci ţeleza / oceli můţe dojít působením různých typů oxidačních roztoků, např. v 

roztoku dusitanu sodného, kyseliny dusičné apod. 

4. Uhlíková ocel s různým stavem povrchu byla exponována roztokům o různém pH. Ze 

změny korozního potenciálu a korozních rychlostí bylo jištěno, ţe v alkalickém roztoku jsou 

podmínky podporující zachování pasivity. Přítomnost aktivujících chloridových aniontů však 

způsobí aktivaci i v alkalických roztocích.  Aktivace oceli nebo i koroze v aktivitě se projeví 

kromě zvýšené korozní rychlosti citlivěji na hodnotě korozního potenciálu, jeho posunem do 

záporných hodnot. Nejvyšší korozní rychlosti byly zjištěny v roztocích o pH 3, nejniţší 

korozní rychlosti oceli byly zjištěny v roztocích alkalických (bez  aktivujících Cl anionů). 

5. Často je termínu "Pasivace" pouţíváno i pro postupy, kdy je povrch pokryt neodolného 

kovu (ocel, hliník, zinek aj.) opatřen vrstvou chemicky odolné sloučeniny např. TiN, TiCN, 

apod. nebo je zvýšena odolnost jeho přirozené oxidická vrstvy (např. hliník – eloxování, 

chromátování, fosfatizace aj.). 
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