
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH DÁLKOVÝCH 
PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY 

 
diplomová práce 

     

 

 

 

 

 

 

Autor:      Bc. Petr Bajer 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Hana Škrobánková, Ph.D. 

 

 
 

Ostrava 2010 
 

 

 



Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 - využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního 

a § 60 - školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci 

užít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové 

práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 15. 04. 2010 

 

 

          Bc. Petr Bajer 

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Ing. Haně Škrobánkové, Ph.D. za odborné vedení práce a mnoho 

cenných rad a podnětů. 

Děkuji Ing. Lucii Fochtové za přínosné konzultace, připomínky a vstřícný 

přístup. 

Zvláštní poděkování patří mé manželce. 



ANOTACE 

Tématem diplomové práce je Protikorozní ochrana ocelových dálkových 

přivaděčů pitné vody. Tomuto zadání odpovídá i cíl práce, kterým je seznámení 

s problematikou koroze obecně na ocelových trubních systémech, jejich ochrana 

a zjišťování stavu izolace výkopovými i bezvýkopovými metodami. V diplomové práci 

se podrobněji zabývám metodami protikorozní ochrany, a to jak teoreticky, tak 

i v praxi, jak je realizována v OVAK a.s. 

Pro pochopení problematiky koroze ocelových trubních systémů je nutno 

porozumět, za jakých okolností a jakým způsobem koroze vzniká. Na základě těchto 

znalostí pak lze určit konkrétní opatření protikorozní ochrany. Pro zjišťování stavu 

izolace přivaděčů se používá široká škála technických prostředků od zkoušek 

v laboratorním prostředí až po kontrolu v terénu. 

Vybudování nebo optimalizaci pasivní či aktivní ochrany dálkových přivaděčů 

je třeba zvolit s ohledem na stav těchto přivaděčů, místní podmínky a ekonomickou 

situaci vlastníka nebo provozovatele vodovodní infrastruktury. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Koroze, dálkový přivaděč, vodovodní řad, izolace, pasivní ochrana, aktivní 

ochrana, protikorozní ochrana, katodická ochrana. 

 

 

 



 

SUMMARY 

The subject of this thesis is The corrosion protection of the steel long distance 

water supply conduits. According to this theme, the main goal of this work is the 

apprising of the steel water mains corrosion general issues, the ways of their 

protection, both the trench and trenchless diagnosis of their coating. Particularly 

I deal with the theoretical methods of the corrosion protection and with practical 

experience as they are implemented in OVAK Inc. 

To be able to understand the steel mains corrosion problems it is necessary to 

comprehend the conditions for and the way how the corrosion process originates. 

Based on this knowledge it is possible then to define particular action to prevent 

corrosion. The coating condition detection is performed by the means of large scale 

of technical tools ranging from the laboratory experiments to on-field functional tests. 

When we have to solve the task as the building up the new or optimalization 

of the existing passive or active protection, it is necessary to consider actual state 

of the particular steel water main, local conditions and economical situation of the 

infrastructure owner or operator. 

 

THE KEY WORDS 

Corrosion, long distance conduit, water supply pipe, isolation, passive 

protection, active protection, corrosion protection, cathodic protection. 

 

 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

 

OBSAH 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE ................................................................. 1 
2 TEORIE VZNIKU KOROZNÍCH JEVŮ POTRUBÍ ............................................ 2 

2.1 HLAVNÍ TYPY KOROZNÍHO NAPADENÍ................................................................ 2 
2.1.1 Rovnoměrná koroze................................................................................................ 2 
2.1.2 Nerovnoměrná koroze ............................................................................................ 3 

2.2 KOROZE KOVŮ V PŮDĚ ................................................................................... 7 
2.2.1 Prostá půdní koroze ................................................................................................ 8 
2.2.2 Koroze bludnými proudy ......................................................................................... 8 
2.2.3 Mikrobiální koroze ................................................................................................. 10 

2.3 KOROZE KOVŮ VE VODĚ ............................................................................... 11 
3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU IZOLACE POTRUBÍ.................................... 13 

3.1 PŘÍČINY VZNIKU VAD IZOLACÍ POTRUBÍ........................................................... 13 
3.1.1 Problémy použití nevhodného izolačního systému .............................................. 13 
3.1.2 Nedodržování technologických postupů izolování ............................................... 14 
3.1.3 Nedodržování technologických postupů pokládky ............................................... 14 
3.1.4 Nedostatečná kontrola .......................................................................................... 15 

3.2 ZKOUŠENÍ IZOLACÍ A IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ .................................................... 15 
3.2.1 Laboratorní zkoušky.............................................................................................. 15 
3.2.2 Kontrola izolací na stavbě..................................................................................... 18 
3.2.3 Bezvýkopové metody kontroly izolace.................................................................. 20 

4 METODY PROTIKOROZNÍ OCHRANY POTRUBÍ ........................................ 25 

4.1 PASIVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA................................................................. 25 
4.1.1 Volba trasy ocelových potrubí............................................................................... 25 
4.1.2 Tovární izolace vnějšího povrchu trub.................................................................. 26 
4.1.3 Postupy doizolování ocelových úložných zařízení na stavbě .............................. 28 
4.1.4 Ochrana izolací proti mechanickému poškození .................................................. 30 

4.2 AKTIVNÍ OCHRANA ....................................................................................... 31 
4.2.1 Princip katodické ochrany..................................................................................... 31 
4.2.2 Kritéria katodické ochrany..................................................................................... 34 
4.2.3 Ochrana obětovanými anodami (protektory) ........................................................ 35 
4.2.4 Ochrana usměrňovači a dalšími zdroji proudu ..................................................... 36 
4.2.5 Ochrana elektrickou drenáží, saturáží .................................................................. 38 
4.2.6 Doplňková zařízení a příslušenství katodické ochrany ........................................ 40 
4.2.7 Kontrola provozu katodické ochrany..................................................................... 44 

5 SOUČASNÝ STAV DÁLKOVÝCH PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY VE SPRÁVĚ 
OVAK A.S. ........................................................................................................... 46 

5.1 PŘIVADĚČ LUDGEŘOVICE – MUGLINOV.......................................................... 46 
5.2 PŘIVADĚČ KRMELÍN – MUGLINOV.................................................................. 48 
5.3 KRMELÍN – ZÁBŘEH – NOVÁ VES .................................................................. 49 

5.3.1 Přivaděč Krmelín – Stará Bělá – Dubina .............................................................. 49 
5.3.2 Přivaděč Stará Bělá – Výškovice – Nová Ves (Jih – Sever) ................................ 49 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

 

5.4 PŘIVADĚČ STARÁ BĚLÁ – ZÁBŘEH ................................................................ 50 
5.5 PŘIVADĚČ NOVÁ VES – DUBÍ – ZÁHUMENICE ................................................. 50 
5.6 PŘIVADĚČ ZÁHUMENICE – PORUBA............................................................... 51 

6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA DÁLKOVÝCH PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY VE 
SPRÁVĚ OVAK A.S............................................................................................. 53 

6.1 ROČNÍ PŘEHLED PLÁNU ÚDRŽBY PKO 2009 OVAK A.S. ................................. 53 
6.2 MĚŘENÍ POTENCIÁLU POTRUBÍ - PŮDA ........................................................... 54 

6.2.1 Vodovodní přivaděč Krmelín – Zábřeh – Nová Ves ............................................. 55 
6.2.2 Vodovodní přivaděč Krmelín – Muglinov .............................................................. 57 
6.2.3 Vodovodní přivaděč Záhumenice – Dubí ............................................................. 60 
6.2.4 Vodovodní přivaděč Záhumenice – Poruba ......................................................... 60 
6.2.5 Vodovodní přivaděč Ludgeřovice – Muglinov....................................................... 61 

6.3 ZHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT POTENCIÁLU POTRUBÍ – PŮDA................. 61 
6.3.1 Katodicky chráněné přivaděče.............................................................................. 61 
6.3.2 Katodicky nechráněné přivaděče.......................................................................... 62 

6.4 DOPORUČENÍ PRO SERVIS A OPRAVY............................................................. 63 
6.5 PRŮZKUMNÉ MĚŘENÍ PŘIVADĚČE KRMELÍN – MUGLINOV ................................. 63 

6.5.1 Měření ochranného potenciálu na objektech PKO............................................... 64 
6.5.2 Vyhodnocení měření ochranného potenciálu na objektech PKO......................... 64 
6.5.3 Doporučení nápravných opatření ......................................................................... 65 

6.6 PROVEDENÍ OPRAV NA ZAŘÍZENÍCH PKO PŘIVADĚČŮ...................................... 65 
6.6.1 Oprava zkratovaných přechodů potrubí - chránička............................................. 65 
6.6.2 Oprava nežádoucího izolačního spoje ................................................................. 66 

6.7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO OPTIMALIZACI PKO PŘIVADĚČŮ.......................... 67 
7 ZÁVĚR............................................................................................................ 70 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................... 71 
SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 73 
SEZNAM TABULEK................................................................................................. 74 
SEZNAM ZKRATEK................................................................................................. 75 
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................... 77 

 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

2010  1 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Ocelové dálkové přivaděče tvoří páteřní strukturu vodovodního systému. Proto 

problematika protikorozní ochrany ocelových dálkových přivaděčů pitné vody, 

plánování investic do její obnovy a modernizace patří ke klíčovým otázkám každé 

větší vodárenské společnosti.  

Prognóza provozních požadavků, vývoj poruch, ztrát vody a požadavky na 

kvalitu dodávané pitné vody staví provozovatele vodárenských systémů neustále 

před ekonomicky důležitá rozhodnutí. Opravovat jednotlivé poruchy, rekonstruovat 

celé dálkové přivaděče nebo vyhledávat porušení izolace s následnou opravou 

a investovat do moderních protikorozních systémů? 

Poznatky z teorie koroze a techniky protikorozní ochrany mají značný význam 

podpořený i řadou ekonomických studií, které vesměs potvrzují účinnost a velmi 

rychlou návratnost investic do protikorozní ochrany. Přesto přímé ekonomické ztráty 

vznikající v důsledku korozních napadení jsou veliké nejen u nás ale i na celém 

světě. Nelze zanedbat ani nepřímé ztráty související se zastavením dodávek pitné 

vody, s únikem pitné vody a škody v důsledku těchto poruch. 

Zanedbání investic do protikorozní ochrany je nejrychlejší cesta k destabilizaci 

dodávek pitné vody pro potřeby napojených spotřebitelů. Proto při plánování investic 

do protikorozní ochrany dálkových přivaděčů na území města Ostravy je kladen velký 

důraz na tuto strategickou oblast. 

Cílem mé diplomové práce je seznámení s problematikou vzniku koroze na 

ocelových trubních systémech, jejich ochranou a zjišťováním stavu izolace jak 

výkopově, tak i bezvýkopovou technikou. Zároveň popíšu metody používané 

k ochraně dálkových přivaděčů ve správě OVAK a.s. a návrhy na její optimalizaci. 
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2 TEORIE VZNIKU KOROZNÍCH JEVŮ POTRUBÍ 

Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických 

i anorganických materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním 

prostředím. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po 

úplný rozpad celistvosti. [21] 

Formy korozního napadení jsou závislé na třech hlavních faktorech: 

• na materiálu, jeho vnitřní struktuře, fyzikálních, chemických, 

mechanických a dalších vlastnostech a čistotě (podíl příměsí různého 

typu) základního materiálu, 

• na charakteru korozního prostředí, které materiál ovlivňuje (např. 

vzduch, voda, půda, biologické podmínky, agresivní průmyslové 

prostředí), 

• a na podmínkách, kterým je daný materiál v daném korozním prostředí 

vystaven (např. teplota, tlak, chemická agresivita, proudění, eroze, 

mechanické namáhání). [11] 

2.1 Hlavní typy korozního napadení 

Na fenomén koroze musíme pohlížet nejen z pohledu celkového množství 

korodovaného materiálu, ale i vzhledem ke způsobu, jakým je koroze rozložena. 

I když je koroze koncentrována pouze na lokalizované (omezené) místo, hloubka 

proniknutí koroze v tomto bodě může být natolik významná, že způsobí kompletní 

destrukci materiálu. [8] 

Různé příklady rozložení koroze jsou vyobrazeny na schématu v příloze č. 1 

a dále jsou popsány v následujícím textu. V příloze č. 2 jsou ukázky korozního 

napadení přivaděčů v praxi. 

Mezi dva základní typy korozního napadení patří rovnoměrná (celková) koroze 

a nerovnoměrná (místní) koroze. 

2.1.1 Rovnoměrná koroze 

Tento typ koroze představuje stejnoměrné rozpouštění povrchu materiálu na 

mnoha místech najednou. K rovnoměrné korozi může dojít i při pokrytí povrchu kovu 
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korozními zplodinami, které umožní rovnoměrnou difúzi iontů po fázovém rozhraní 

korozní vrstvy. Pokud stanovíme korozní rychlost, je možné s dostatečnou přesností 

odhadnout rozsah korozního poškození. [11] 

Korozní rychlost může být někdy dosti vysoká, ale i vzhledem k tomu je méně 

nebezpečným druhem koroze v porovnání s místními druhy, neboť napadení je 

rozprostřeno na celý povrch a rozsah korozního poškození lze obvykle předvídat. [2] 

2.1.2 Nerovnoměrná koroze 

Nerovnoměrnou korozí rozumíme nestejnoměrné rozpouštění povrchu 

materiálu. Její příčinou mohou být rozdílné vlastnosti materiálu, jeho heterogenní 

struktura, změny ve složení, eventuálně koncentraci korozního prostředí, různé 

složení korozních zplodin, které vyvolají rozdílnou rychlost koroze a dojde 

k nerovnoměrnému koroznímu napadení. Povrch je korozně zasažen buď do různé 

hloubky nebo je zasažena pouze některá část povrchu. 

Nejnebezpečnější jsou strukturní druhy koroze, které vedou postupně 

k degradaci mechanických vlastností materiálu, aniž by se výrazně změnil vzhled 

povrchu. Např. v průmyslových prostředích, kde jsou přítomny agresivní Cl- nebo 

oxidující látky, mohou tyto ionty vyvolat lokální korozi, kdy při relativně malém úbytku 

materiálu může dojít k jeho znehodnocení (proděravění). 

Mezi druhy nerovnoměrné koroze patří: 

Bodová a důlková koroze 

K tomuto typu místního poškození dochází velmi často v prostředích 

s přítomností halogenidových iontů (Cl-, Br-, F-, J-), jejich solí, v prostředí současně 

oxidačním. Tento typ koroze je charakteristický pro snadno pasivovatelné kovy (jako 

je např. Fe, Cr, Al, Ni), korozivzdorné oceli atd. Častým výsledkem je úplná místní 

perforace materiálu. 

Jako bodovou korozi lze označit lokální napadení, kdy šířka a hloubka 

jednotlivých korozních míst je zhruba srovnatelná nebo je hloubka větší, zatímco jako 

důlek označíme lokální korozní napadení s malým poměrem hloubky k šířce (délce) 

korozního místa. 
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Odolnost materiálu vůči bodové korozi zaručuje do jisté míry strukturní 

homogenita materiálu, jeho čistota a chemické složení včetně charakteristiky 

korozního prostředí. 

Naopak strukturní nebo mechanická nestejnorodost povrchu kovu, jeho 

ochranných vrstev, přítomnost nekovových vměstků v materiálu (zejména v blízkosti 

povrchů) ve „vhodném“ tvaru, počtu, velikosti a uspořádání (např. vměstky 

oxidického, sulfidického nebo komplexního charakteru), dále přítomnost agresivních 

iontů, oxidační prostředí a další faktory budou negativně ovlivňovat odolnost 

materiálu vůči uvedenému typu korozního poškození. 

Povrchové (nitkové) korozní napadení 

Pokud dojde ke koroznímu průniku pórem pod ochranný povlak a nedojde 

k průniku korozního prostředí do hloubky základního kovu, probíhá korozní 

povrchové napadení materiálu pod povlakem a je charakteristické vznikem tenkých 

zakřivených nitek na napadeném povrchu. Vznikem korozních zplodin dochází 

k porušení přilnavosti povlaku ke kovu a vznikají povrchové vady (puchýře, 

odtrženiny povlaku apod.). 

Podpovrchové korozní napadení 

Toto napadení může být různého typu a je charakteristické tím, že porušení 

materiálu v objemu je rozsáhlejší než porušení povrchu kovu. Vzniklé korozní 

zplodiny jsou buď částečně propojeny s povrchem materiálu nebo tvoří samostatnou 

oblast pod povrchem a můžeme je pozorovat např. metalograficky na kolmém řezu 

k povrchu. V některých případech dochází ke vzniku podpovrchových dutin, které 

jsou vyplněny korozními zplodinami a dále rostou. 

Projevem podpovrchového korozního napadení může být také vznik puchýřů, 

které prokorodují ve směru k povrchu kovu. Do tohoto typu korozního napadení lze 

zařadit tzv. vnitřní oxidaci, kdy dochází k tvorbě oxidů ve formě globulárních částic 

pod povrchem materiálu. Tento typ porušení se objevuje u slitin i u čistých kovů a při 

oxidaci v plynech za vysokých teplot.  
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Štěrbinová koroze 

Tento druh koroze souvisí s bodovou korozí. Pro její vznik je rozhodující 

kvalita pasivní povrchové vrstvy a rozměry štěrbiny. Korozní prostředí musí mít 

schopnost štěrbinou pronikat. Rozdílná koncentrace iontů korozního prostředí uvnitř 

štěrbiny a na jejím ústí způsobí vznik koncentračního článku a dojde k přednostnímu 

rozpouštění materiálu na okraji, naopak rozdílný obsah kyslíku ve štěrbině a na 

povrchu kovu vyvolá koncentrační článek s anodovou oblastí rozpouštění uvnitř 

štěrbiny. 

Poškození štěrbinovou korozí zjišťujeme např. u různých typů spojování 

materiálů, jako jsou oblasti svaru, pájené spoje, nýty apod. 

Mezikrystalové a transkrystalové korozní napadení 

Mezikrystalové korozní napadení je lokální typ koroze, probíhající přednostně 

po hranicích zrn. Někdy přechází napadení z hranic krystalů na samotné krystaly 

a pak se jedná o transkrystalovou korozi. Mezikrystalovou korozí jsou ohroženy 

především ty slitiny, u kterých se projeví v důsledku jejich chemického složení 

snížená korozní odolnost hranic zrn v porovnání s objemem zrna. Koroze se 

projevuje jako síť trhlin probíhajících po hranicích zrn z povrchu materiálu. Na rozdíl 

od jiných druhů koroze neprobíhá mezikrystalová koroze po celém povrchu 

materiálu, ale pouze v úzké oblasti, která je strukturně ovlivněna. Může však pronikat 

do značné hloubky a zasáhnout tak celý průřez. [11] 

Selektivní korozní napadení 

Selektivní napadení se vyskytuje u slitin s dvou a více fázovými strukturami. 

Korozní napadení se v některém prostředí omezuje pouze na jedinou fázi. Ve většině 

případů se korodující fáze liší chemickým složením od nekorodujících fází. [9] 

Koroze za napětí – korozní praskání 

Tento druh koroze vzniká společným působením vnějších tahových napětí 

a zejména vnitřních tahových pnutí v materiálu a agresivního prostředí. Projevem 

korozního praskání je vznik rozvětvených trhlin transkrystalického nebo 

interkrystalického křehkého charakteru, které jsou kolmé na směr působení tahových 

pnutí a postupně prorůstají materiálem. Ve své podstatě se tento typ koroze 
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považuje za elektrochemický proces, neboť na dobu do bodu lomu má vliv vložené 

vnější napětí (katodické nebo anodické). Vývoj trhlin může být zastaven katodickou 

ochranou. 

Vliv na korozi pod napětím má kromě strukturního složení materiálu také 

chemické složení prostředí, stav povrchu a rozdělení povrchových vrstev a jejich 

vlastnosti. Korozní trhliny vznikají z počátečního defektu ostrého typu s vysokou 

koncentrací lokálního napětí. Čím více jsou trhliny rozvětvenější, tím je rychlost šíření 

hlavní trhliny v materiálu menší. 

Korozní únava 

K uvedenému typu porušení dochází vlivem současného působení střídavého 

namáhání (cyklického zatěžování) a korozního prostředí. Na iniciaci únavové trhliny 

schopné růstu, vytvořené mechanickým cyklickým namáháním, má velký vliv jakost 

povrchu. 

Na zvyšování rychlosti šíření únavových trhlin má vliv rychlost proudění 

agresivního prostředí, pnutí v povrchových vrstvách materiálu, doba působení 

korozního prostředí atd. 

Vzniklé korozní trhliny mají obvykle transkrystalický charakter, jsou kolmé na 

působící normálové napětí a korozní lomy mají typický únavový vzhled, tzn. jsou 

hladké, rovinné a na ploše lomu je patrné „žlábkování“, které odpovídá postupnému 

šíření únavové trhliny. 

Vibrační koroze 

Vibrační koroze je označována také jako třecí koroze a je vyvolána 

mechanickým namáháním a vzájemnými tangenciálními kmitavými pohyby dvou 

stykových ploch. 

Vznik a průběh vibrační koroze ovlivňuje řada faktorů. Značný vliv má 

především prostředí, ve kterém proces probíhá. Z atmosféry má největší vliv kyslík 

a vodní pára, naopak relativní vlhkost vibrační opotřebení zmenšuje. Na teplotě 

prostředí je vibrační koroze nepřímo závislá, s rostoucí teplotou se rozsah poškození 

snižuje. Další vlivy na průběh vibrační koroze mají druh materiálu, mechanické 

namáhání a chemické vlastnosti materiálu. 
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Kavitační opotřebení 

Kavitační opotřebení probíhá v důsledku tvorby a zániku dutin vyplněných 

parou a plynem (bublin) uvnitř rychle se pohybující kapaliny následkem intenzivních 

tlakových změn v kapalině v oblastech hydraulického podtlaku, dosáhne-li teplota 

a tlak kritických podmínek. Nejzávažnější a nejčastější poškození cyklickým rázovým 

namáháním je u aktivních částí zařízení a strojů. Na těchto částech dochází 

k mechanickému rázovému namáhání v souvisle proudícím (korozním) prostředí 

a vzniku únavového poškození. Je pozorováno např. u lopatek vodních turbín, 

čerpadel, lodních šroubů. [11] 

Extrakční koroze 

Tento druh koroze je způsoben korozí jediné chemické složky slitiny. 

Napadení extrakční korozí může být po celém povrchu rovnoměrné a rovnoměrně 

pronikat do hloubky slitiny, může však být i místní, vytvářet důlky nebo probíhat po 

hranicích zrn. Změna strukturní mřížky a rozrušení povrchu snižuje mechanické 

vlastnosti slitiny a může znamenat i vývoj koroze za napětí při současném působení 

mechanického namáhání. [3] 

2.2 Koroze kovů v půdě 

Kovové materiály uložené v půdě mohou být korozí napadány z různých 

příčin. Fyzikální a chemické vlivy spojené s vlastnostmi půdy i kovu vyvolávají 

tzv. prostou půdní korozi, pro kterou je typický vznik galvanických článků. Půdou 

mohou téci elektrické proudy, jejichž působením na úložná zařízení dochází ke 

korozi označované jako koroze bludnými proudy. Za určitých podmínek může na 

povrchu kovu v půdě docházet i k rozvoji kolonií mikroorganismů, jejichž vliv se může 

projevit jako mikrobiální koroze. [6] 

Půda je tvořena fází tuhou, plynnou a kapalnou. Z korozního hlediska má 

základní význam kapalná fáze, přestavovaná vodným roztokem elektrolytů s různým 

množstvím rozpuštěných plynu. Na charakter půdní vlhkosti má samozřejmě vliv 

složení půdy a plynné atmosféry. V důsledku různorodých strukturálních vlastností 

půdy bývá průnik plynů nerovnoměrný, voda pak obsahuje místně nižší či vyšší 

koncentraci plynů, z nichž zvláště kyslík má podstatný vliv na průběh koroze. [9] 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

2010  8 

2.2.1 Prostá půdní koroze 

Koroze v půdě má elektrochemický charakter. Základní příčinou prosté půdní 

koroze je vznik a činnost korozních článků. Podmínkou pro průběh koroze je vodivé 

spojení míst, na nichž dochází k anodické a katodické reakci jak kovem, tak 

i korozním prostředím. 

Pro ilustraci lze korozní článek přiblížit jako spojení dvou různých kovů 

v korozním prostředí. Ušlechtilejší kov je katodou a na jeho povrchu probíhá 

depolarizační reakce, méně ušlechtilý kov je anodou a probíhá na něm anodická 

reakce. V tomto spojení méně ušlechtilý kov koroduje ještě rychleji, než by v daném 

prostředí korodoval sám. 

Vlivem nehomogennosti materiálu (nebo prostředí) vznikají články i na jednom 

kovu. Jednotlivé části povrchu se chovají různě, některé se chovají jako ušlechtilejší, 

na tomto místě se soustředí depolarizační reakce, jiná místa se chovají jako méně 

ušlechtilá, na nich dochází k anodické reakci, ke korozi kovu (viz schéma 2.1). 

Schéma 2.1: Průběh koroze železa 

 

Zdroj: Polák, Veleta, 2002, str. 23 

2.2.2 Koroze bludnými proudy 

Koroze vyvolaná na úložných zařízeních bludnými proudy má mnohem 

rychlejší průběh než prostá půdní koroze. Jsou známy případy prokorodování potrubí 
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během několika měsíců, někdy i jen týdnů. Podle zdroje rozlišujeme stejnosměrné 

a střídavé bludné proudy. 

Stejnosměrnými bludnými proudy se rozumí elektrický proud, který vzniká 

z obvyklých obvodů a šíří se půdou. Zdrojem stejnosměrných bludných proudů 

mohou být: 

• železniční trati se stejnosměrnou trakcí (u nás je používáno trakční 

napětí 3 kV se zápornou polaritou kolejí), 

• městská kolejová doprava (s různým napětím i polaritou kolejí), 

• důlní dráhy (většinou 1,5 kV), 

• stejnosměrná elektrická zařízení a provozy (svářecí agregáty, 

galvanické provozy, akumulátorovny apod.), v nepříznivých případech 

i zařízení aktivní protikorozní ochrany, 

• telurické proudy a proudy vznikající spontánní polarizací rudných těles. 

 

Nejčastějším zdrojem bludných proudů je kolejová doprava. Proud, který by 

měl téci kolejí a eventuálně zpětnými kabely, se rozděluje a jeho část teče půdou. 

Proudy, tekoucí zemí, se vracejí cestou nejmenšího odporu zpět do obvodu, který 

v jiných místech opustily. Přítomnost vodivých konstrukcí (jako jsou potrubí) v půdě 

v místech, kudy procházejí bludné proudy, je s ohledem na velmi nízký podélný 

odpor konstrukce ideální pro šíření bludných proudů, které pak místo zeminou 

protékají kovovou konstrukcí. 

V důsledku průchodu stejnosměrných proudů konstrukcemi uloženými v zemi 

(např. potrubím) vznikají na těchto konstrukcích tři rozdílné oblasti: 

• Katodická oblast, kde bludné proudy vstupují do konstrukce. Hodnoty 

potenciálu potrubí – půda jsou v těchto místech negativnější než 

korozní potenciál. Tato oblast není korozně ohrožena. 

• Neutrální nebo střední oblast, kde proud potrubím prochází, nemění 

svou velikost. 

• Anodická oblast v místech, kde proudy přecházejí z konstrukce zpět do 

půdy. Hodnoty potenciálu potrubí – půda jsou pozitivnější než korozní 

potenciál. V těchto místech dochází k elektrolytickému rozpouštění 

kovu. 
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Vzhled korozního narušení, vyvolaného bludnými proudy, je charakteristický. 

Narušení začíná tvorbou kuželových prohlubní postupně přerůstajících až do 

rozsáhlých perforací stěny potrubí, povrch narušeného kovu je čistý, lesklý, bez 

korozních zplodin. 

Střídavé bludné proudy nevznikají na rozdíl od stejnosměrných „větvením“ 

proudu, ale induktivním vlivem z vedení velmi vysokého napětí nebo železničních 

tratí. Koroze tedy může vznikat tam, kde dochází ke křížení nebo k odklonu paralelně 

vedeného potrubí od trati nebo od vedení vysokého napětí. 

Železniční trati elektrizované střídavou trakcí jsou u nás napájeny napětím 

25 kV a trakční proudy dosahují hodnot maximálně kolem 150 A. 

Elektrolytické účinky střídavých bludných proudů jsou podstatně menší než 

u stejnosměrných. Přestože se literární údaje v konkrétních číslech liší, shodují se 

v tom, že korozní účinky střídavých proudů jsou minimálně řádově nižší než při stejné 

hustotě stejnosměrného proudu, samozřejmě i v závislosti na frekvenci proudu. Pro 

ocel ovlivněnou střídavými bludnými proudy o frekvenci 50 Hz je uváděno korozní 

působení o jeden až dva řády nižší (v rozsahu 1 – 10 %) ve srovnání se 

stejnosměrnými proudy o stejné velkosti, resp. stejné proudové hustotě. 

Za hranici, při jejímž překročení může docházet ke korozním narušením 

vyvolaným střídavými bludnými proudy, je dnes považována proudová hustota vyšší 

než 20 A/m2. 

2.2.3 Mikrobiální koroze 

Mikroorganismy jsou obsaženy ve všech druzích půd. Za podmínek příznivých 

pro jejich rozvoj mohou způsobit korozní narušení kovu. Ke koroznímu narušení 

nedochází samozřejmě tím, že by kov byl přímo zdrojem výživy pro mikroorganismy, 

ale tím, že bakterie svou činností ovlivňují elektrodové procesy nebo zvyšují 

agresivitu půdního elektrolytu svojí látkovou výměnou. 

K přímému ovlivnění elektrodových procesů dochází např. u bakterií 

redukujících sírany na sulfidy. Tato redukce umožňuje katodickou depolarizaci i za 

nepřítomnosti kyslíku. Vzniklé sulfidové ionty následně reagují s železnatými ionty za 

vzniku nerozpustného sulfidu železa. Obdobně mohou působit i bakterie redukující 
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oxid uhličitý na metan nebo denitrifikační bakterie redukující dusičnany na dusitany 

nebo až na amoniak. 

Přes velmi široké spektrum mikroorganismů, které by mohly korozi stimulovat, 

byly vždy detekovány sulfátredukující bakterie kmenů Desulfotomaculum 

a Desulfovibrio. 

Zjednodušeně lze sumární reakci korozního pochodu vyvolaného 

metabolismem sulfátredukujících bakterií zapsat jako: 

4 Fe + SO4
2- + 4 H2O → FeS + 3 Fe(OH)2 + 2 OH- 

Pro tento druh koroze je typické napadání kovu v dutinách mezi kovem 

a izolací za předpokladu, že jsou tyto prostory vyplněny vodou, která má omezený 

kontakt s okolním prostředím a která obsahuje koloidní, resp. jílové částice půdy 

a síranové ionty. Vhodné pro rozvoj mikrobiální koroze jsou např. dutiny vzniklé na 

špatně aplikované páskové izolaci, koroze však byla v řadě případů nalezena i pod 

asfaltovými izolacemi. 

Vzhled korozního napadení je typický. Při sejmutí izolace je povrch kovu 

pokryt krustami a měkkou rezavě hnědou vrstvou připomínající jíl, důlky v kovovém 

materiálu jsou vyplněny černou hmotou, převážně sulfidy železa. Typický je i zápach 

sulfanu (dříve sirovodík) provázející snímání izolace. Po očištění narušeného kovu je 

zřejmý lokální charakter koroze, typická je tvorba důlků s nepravidelnými, 

rozeklanými okraji, které se někdy vzájemně spojují do rozsáhlých narušení. Korozní 

rychlost byla pozorována dokonce vyšší než 1 mm za rok. [6] 

2.3 Koroze kovů ve vodě 

Podzemní a povrchovou vodu lze pokládat za zředěný roztok elektrolytů. 

Koroze kovových konstrukcí ve vodném prostředí je závislá na řadě činitelů, např. 

celkovým obsahem solí a jimi danou iontovou vodivostí, rozpuštěným kyslíkem, 

volným oxidem uhličitým, teplotou a rychlostí proudění elektrolytu. Probíhá 

elektrochemický vznik článků založených na rozdílu potenciálů mezi anodickým 

a katodickým místem. Tyto články vznikají v důsledku nehomogennosti materiálu, 

rozdílného složení elektrolytu, vlivem elektrického pole. [13] 
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Koroze oceli ve vodě 

Na více aktivním místě povrchu oceli probíhá reakce: 

2 Fe → 2 Fe++ + 4 e- 

Volné elektrony se pohybují na méně aktivní místo, kde probíhá reakce: 

O2 + 4 e- + 2 H2O → 4 OH- 

Rekombinací těchto iontů v aktivním povrchu vzniká následující reakce, která 

vytváří korozní produkt – hydroxid železnatý: 

2 FE + O2 + 2 H2O → 2 Fe (OH)2      [20] 
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3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU IZOLACE POTRUBÍ 

Pro zajištění bezporuchového a tím i bezpečného provozu úložného potrubí je 

nutný vyhovující technický stav jeho izolace. Účinnost protikorozní ochrany, izolace 

a katodické ochrany se kontroluje průběžně a v případě zjištěných vad a nedostatků 

je třeba ihned zajistit opravu. U dlouhodobě provozovaných potrubí je mnohdy třeba 

zajistit obnovu protikorozní ochranné účinnosti. Souhrnně se tyto činnosti nazývají 

rehabilitace potrubního řadu. 

Základem ochrany úložného potrubí proti korozi je neporušená celistvost 

izolace celé potrubní linky. Příčin poruch izolací je celá řada, v největší míře se však 

jedná o nedodržování základních požadavků při aplikaci nebo technologii ukládání 

a zásypu izolace potrubí. Jakost izolace se prověřuje před aplikací i během provozu 

podle normovaných postupů a ověřených metod. 

3.1 Příčiny vzniku vad izolací potrubí 

Jakost továrních plastových nebo asfaltových izolací je periodicky 

přezkušována podle platných standardů. I když selhání jejich jakosti není vyloučené, 

hlavní problémy vznikají v místech doizolovávaných na stavbě. Nejčastěji se 

vyskytující důvody selhání izolací v provozu jsou shrnuty do následujících bodů. 

3.1.1 Problémy použití nevhodného izolačního systému 

Při použití plastových páskových systémů někdy dochází v důsledku „šetření“ 

nákladů k záměnám některých složek izolačního systému. I když základní suroviny 

většiny izolačních páskových systémů jsou podobného charakteru, nebezpečí 

nekompatibility se skrývá v různých dalších komponentách systému. Může pak dojít 

třeba až po delší době k oddělení pásky od povrchu kovu a nebezpečí vzniklé dutiny 

pod jinak neprodyšným povlakem je zřejmé. K podobnému znehodnocení izolace 

může samozřejmě dojít i záměnou pásek. Zcela nepřípustná je záměna pásky vrchní 

za vnitřní, byť i jednoho systému. To vyplývá z jejich určení. Vnitřní páska je vždy 

měkčí, poddajnější a má silnější vrstvu adheziva, vnější pásky jsou tužší, méně 

poddajné, proto nejsou schopné bezpečně obkreslit nerovnosti povrchu (např. 

převýšení švu svaru) bez nebezpečí vzniku dutiny. 
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Nepříznivý dopad na účinnost páskové izolace má aplikace nedostatečného 

počtu vrstev pásek. Zvlášť u potrubí velkých dimenzí je pak namáhání izolace, která 

je nedostatečně tuhá, zásypovou zeminou velmi nebezpečné. Tlakem zásypu na 

tento systém dochází postupem doby k protahování páskového systému a v místech 

minimálního přítlaku zeminy, v polohách 4 – 5 a 7 – 8 obvodu trubky k vytvoření dutin 

pod izolací, tzv. kapes. Protože většinou nedojde k proražení plastu, vzniká tak 

ideální prostředí pro rozvoj mikrobiální koroze působením redukujících bakterií. 

Správné určení složení páskového systému a dodržení počtu vrstev při aplikaci 

nebezpečí zcela minimalizuje. 

3.1.2 Nedodržování technologických postupů izolování 

Základní podmínkou dobré izolace je dodržení technologických postupů 

aplikace. Ochranná účinnost se odvíjí od pečlivě a zodpovědně provedené práce 

izolatéra. Hlavní zásadou je aplikace izolačních materiálů na čistý, suchý povrch 

kovu bez stop mastnoty. Posledně jmenovaný požadavek nebývá vždy dodržen, 

hlavně u izolačních materiálů aplikovaných za studena. Voda uzavřená 

v mikrostruktuře povrchu oceli pod neprodyšným plastovým povlakem vede 

postupem doby ke snížení přilnavosti ke kovu a důsledkem je buď shrnutí izolace 

(třeba až obnažení kovu) nebo vytvoření dutin pod izolací. 

Aplikace smršťovacích materiálů rovněž není bez problémů. Každý výrobce 

předepisuje teplotu, na kterou musí být povrch kovu předehřátý. Nedodržení tohoto 

požadavku vede k nedostatečnému spojení izolace s kovem s výše popsanými 

následky. Je důležité, aby izolatér ovládal technologii aplikace, aby nedošlo buď 

k místnímu přehřátí izolace, eventuálně až popraskání nebo naopak k neprohřátí 

materiálu – studená místa opět bez spolehlivé přilnavosti ke kovu. 

Při aplikaci nátěrových hmot (v současné době jsou všechny používané 

dvousložkové) je nutné dodržovat všechny zásady správného postupu – zaručit 

správný poměr složek nátěrové hmoty a dobře promíchat obě složky před aplikací. 

3.1.3 Nedodržování technologických postupů pokládky 

K poškození izolace při spouštění izolovaného potrubí do výkopu dochází 

použitím nevhodných závěsů, nedostatečně upravených stěn a dna rýhy. V případě 
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kamenitého terénu je třeba aplikace pískového lože nebo podkladů. Pro zásyp 

potrubí je třeba volit jemnozrnné materiály, popř. aplikovat technické textilie 

„geotextilie“. Dříve bývaly aplikovány ochranné materiály jako dřevěné laťování (vznik 

agresivně působícího CO2) nebo výmětové dopravníkové pasy a jiné nepropustné 

materiály, které bránily prostupu ochranného proudu katodické ochrany. 

Také se ukázalo, že jinak velmi vhodné, ale špatně aplikované geotextilie, 

zhoršily korozní podmínky. Pro dobrou funkci je třeba ovinout pás geotextilie kolem 

celého obvodu trubky. Pokud byly volně položené na trubce, zadržely zásypovou 

zeminu a tak vytvořily podmínky, např. pro rozvoj korozních článků v důsledku 

diferenční aerace. Vždy je třeba pro zásypy izolovaných ocelových potrubí používat 

jen materiály s kontrolovanou korozivitou na ocel. Velké problémy se projevily tam, 

kde z úsporných důvodů byla potrubí zasypána popelem nebo struskami s vysokým 

nedopalem uhlíku. 

3.1.4 Nedostatečná kontrola 

Většinu výše uvedených příčin vzniku korozích narušení lze odstranit 

důslednou kontrolou jakosti provedené izolace před záhozem a hlavně kontrolou 

izolatérských prací. [7] 

3.2 Zkoušení izolací a izolačních systémů 

Účinnost protikorozní ochrany závisí na jakosti izolace a na šetrném 

zacházení při ukládání a zásypu úložných zařízení (např. potrubí). Izolace musí být 

takové jakosti, aby zaručovala ochranu proti korozi po dlouhou dobu, řádově desítek 

let. K tomu účelu byla v posledních letech vypracována řada norem, ve kterých byly 

formulovány požadavky na nejdůležitější vlastnosti izolačních materiálů, včetně 

potřebných zkušebních metod. Normy procházejí stálým vývojem, stejně jako se 

vyvíjejí materiály pro izolace a přibývají zkušenosti získané z provozu izolovaných 

úložných zařízení. 

3.2.1 Laboratorní zkoušky 

V následujícím přehledu jsou uvedeny používané zkušební normy v současné 

době. 
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Páskové a smršťovací izolace se zkouší ve shodě s ČSN EN 12068, 

polyetylenové tovární izolace podle DIN 30670 a ČSN EN 10288. Tovární asfaltové 

izolace podle ČSN 42 0022. Nátěrové hmoty podle druhu – polyuretanové 

a polyuretan-dehtové podle ČSN EN 10290, epoxidové ČSN EN 10289. Také jsou 

uvedeny základní popisy původních českých zkušebních norem, používaných více 

než 20 let pro hodnocení ochranné protikorozní účinnosti izolací. 

Zkouška odolnosti izolace vůči průniku agresivního média a podkorodování za 
normální teploty bez katodické ochrany za normálního tlaku 
(ČSN 03 8322 NA.2.1) 

Zkouškou je zjišťována odolnost izolace proti podkorodování průnikem 

zkušebního média (3% roztok NaCl ve vodě) pod vrstvu izolace. Zkušební tělesa se 

připravují buď za použití izolací nebo izolačních materiálů ve shodě s pokyny výrobce 

pro jejich aplikaci nebo se použijí výřezy trub s tovární izolací. 

Zkušební tělesa jsou pak ponořena ve zkušebním roztoku do výše 100 mm po 

dobu 100 dní. Kov zkušebního tělesa a kraj izolace jsou v přímém kontaktu se 

zkušebním roztokem. Po 100 dnech se tělesa vyjmou a po odstranění izolace se 

hodnotí výška zkorodování kovu od okraje zkušebního tělesa a konstatuje se 

případná ztráta přilnavosti izolace ke kovu. Také se zjišťuje způsob, jakým došlo 

k průniku roztoku pod izolaci. Zjištěné podkorodování smí být nejvýše 20 mm od 

okraje zkušebního tělesa. Zkušební roztok nesmí proniknout stěnou izolace. 

Zkouška odolnosti izolace vůči průniku elektrolytu v prostředí katodické 
ochrany za současného tlaku elektrolytu při laboratorní nebo zvýšené teplotě 
(ČSN 03 8332 NA.2.2) 

Metoda je určena pro zkoušení odolnosti izolací nebo izolačních povlaků 

vystavených účinkům katodické ochrany za ztížených podmínek zvýšeného tlaku 

(0,3 MPa) nebo zvýšené teploty. Zkouškou se ověřuje odolnost izolace vůči účinku 

elektroosmózy (slepy nebo přelepy), vlivu teploty na materiál za tlaku, eventuálně 

vlivu alkalického prostředí při průniku elektrolytu pod izolaci. 

Za vyhovující se považuje izolace, která splňuje následující kritéria: 

• hodnota protékajícího proudu nepřekročila 60 µA, eventuálně 100 µA, 

• adheze izolace ke kovu je bez podstatných změn, 
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• nebyla zjištěna silná alkalická reakce na povrchu kovu elektrody. 

Zkouška odolnosti izolací a izolačních materiálů vůči účinkům katodické 
ochrany (ČSN 03 8332 AN.2.3) 

Zkouškou je stanovována odolnost izolace nebo izolačního materiálu vůči 

elektrochemickým vlivům katodické ochrany (elektroosmóza, popř. elektroforéza, vliv 

vodíku). Zkouškou se prověřují zvlášť namáhaná místa izolace – překrytí (slepy, 

svary) jednotlivých vrstev izolace. 

Metoda pro stanovení zvýšení odolnosti izolace vůči zatlačování vložením 
mechanické ochrany (metodika zkušební laboratoře PKO ÚVP) 

Touto zkouškou se stanovuje zvětšení velikosti síly, potřebné k zatlačení 

cizího tělesa do izolace opatřené mechanickou ochranou. Získané výsledky slouží 

k základnímu rozdělení prostředků mechanické ochrany. Pro praktické použití mají 

význam prostředky zajišťující nejméně 20% zvýšení síly. 

Stanovení korozivity zásypového materiálu 
(metodika zkušební laboratoře PKO ÚVP) 

Touto metodou se stanovují korozní úbytky oceli způsobené zkoušeným 

zásypovým materiálem. Stanovení se provádí buď ve výluhu ze zkoušeného 

zásypového materiálu nebo uložením oceli ve zkoušeném zásypovém materiálu. 

Výsledné váhové úbytky a vizuální posouzení korozního narušení je uvedeno 

v protokolu o výsledku zkoušení. Výsledkem jsou průměrné úbytky hmotnosti v g, ze 

kterých je vypočtena korozní rychlost v g/m2/rok. 

Stanovení ostrohrannosti zásypového materiálu 
(metodika zkušební laboratoře PKO ÚVP) 

Zkušební metodikou je stanovován vliv ostrých hran zásypového materiálu na 

izolace potrubí nebo na potrubí z plastu statickým a dynamickým způsobem. Podle 

ČSN 03 8374 se k zásypu podzemních kovových zařízení nesmí používat materiály, 

které by mohly poškozovat protikorozní izolaci zařízení nebo zhoršovat agresivní 

podmínky v jeho okolí. Totéž platí pro potrubí z plastu. 

Při stanovení ostrohrannosti staticky působící silou je zjišťována velikost síly, 

kterou za definovaných podmínek dojde vlivem zkoušeného materiálu k proděravění 
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páskové izolace a porovnává se s výsledkem zjištěným při použití tříděného říčního 

písku. 

3.2.2 Kontrola izolací na stavbě 

Kvalita izolací u výrobce, při kladení potrubí a při izolování na trase je 

posuzována obvykle podle těchto kritérií, obsažených v ČSN 03 8375 a souvisejících 

normách: 

• celkový vzhled (vizuální posouzení povrchu a struktury), 

• přilnavost, 

• tloušťka, 

• bezporéznost vysokým napětím. 

Nalezená místa poškozené izolace a jiné zjištěné vady musí být před uložením 

potrubí do rýhy opraveny. Ukládání potrubí do rýhy a jeho podsyp, obsyp a zásyp 

musí být proveden tak, aby nedošlo k poškození izolace. Zjevné poškození vzniklé 

při ukládání potrubí do rýhy se musí před zásypem rýhy opravit. 

Celkový vzhled izolace 

U všech typů izolací se vizuálně hodnotí jejich vzhled. Povrch musí být hladký 

a celistvý, nesmí být patrné „odfouklé“ části izolace a nesmí být nikde poškozen. 

U páskových plastových izolací se nesmí tvořit kapsy a varhánky. Povlaky 

nátěrových hmot musí pokrývat celý povrch izolovaného objektu (včetně hran), 

nesmí vykazovat známky stékání (krápníky, zvrásnění). Posouzení se provádí 

obvykle před ostatními zkouškami na 100 % povrchu a spojuje se obvykle se 

zkouškou přilnavosti poklepem, zejména u asfaltových izolací. 

Zkouška přilnavosti 

Přilnavost izolace k porubí se zjišťuje odtrhem. U asfaltových izolací se izolace 

rozřízne v podélném směru přes šířku ovinovacího materiálu, další dva řezy se 

provedou před první ve směru ovinu tak, aby mezi nimi byla mezera 50 – 100 mm. 

V prostoru mezi řezy se izolace uvolní od trubky. Alternativně je možno provést řez 

tak, že se izolace nařízne dvěma řezy, alespoň 100 mm dlouhými, svírajícími ostrý 

úhel, izolace se odtrhne směrem od průsečíku obou řezů. Izolace je vyhovující, 

pokud její odtržení je obtížné a na kovu zůstávají zbytky asfaltu, případně 
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i ovinovacího materiálu. Při této zkoušce se současně kontroluje homogennost 

izolace i ovinovacího materiálu. 

Pro izolace z páskových plastových izolací se používá metoda stanovení 

přilnavosti, kdy se přilnavost hodnotí podle síly potřebné k odtržení izolace. Izolace 

se rozřízne ve směru kolmém na osu potrubí dvěma řezy ve vzdálenosti 50 mm. 

Pomocí kolmého řezu se uvolní začátek pásu, který se odtrhne asi v délce 20 mm. 

Tento konec se připevní na speciálně upravený mincíř, přes který se izolace 

odtrhává přibližně rychlostí 10 mm/min kolmo k povrchu potrubí. Na mincíři se odečte 

potřebná síla k odtržení, která se vyjadřuje v N/10 mm šíře pásu. Izolace je 

vyhovující, pokud hodnoty přilnavosti splňují požadavky technických dodacích 

podmínek. Zkouší se přilnavost mezi vnitřní izolační páskou a kovovým povrchem 

potrubí a přilnavost mezi jednotlivými vrstvami pásky. 

Zkouška přilnavosti továrních polyetylenových izolací se v terénních 

podmínkách neprovádí. Také se neprovádí zkouška přilnavosti u izolací 

zhotovovaných izolační bandáží a smršťovacími materiály. 

Měření tloušťky 

Tloušťka izolace se zjišťuje buď upraveným vpichovým indikátorem nebo 

nedestruktivně vhodným měřícím přístrojem, pracujícím nejčastěji na principu 

magnetické indukce nebo vířivých proudů. Ultrazvukové přístroje nejsou pro tato 

měření vhodné. V případě použití vpichového indikátoru je nutno místa poškozená 

vpichem ihned opravit, proto pro běžná měření není tato metoda vhodná. Měření 

tloušťkoměrem je rychlejší a šetrnější (nedochází k poškozování izolace). [6] 

Zkouška bezporéznosti izolace elektrojiskrovou zkouškou 

Při stavbě vodovodního potrubí, ale i při každém odkryvu izolovaného potrubí 

je třeba celý odkrytý úsek zkontrolovat jiskrovým defektoskopem zkušebním napětím 

příslušným danému druhu izolace. Základem správného měření jiskrovým 

defektoskopem je řádně provedené uzemnění a koncovka správné velikosti. Ukázka 

tohoto přístroje a jeho využití v praxi je vyobrazeno v příloze č. 3. 

Nejčastěji používané jsou dva druhy uzemnění – přímé a nepřímé. Kapacitní 

uzemnění je používáno výjimečně. 
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Přímé uzemnění spočívá v přímém vodivém spojení zkušebního přístroje 

s neizolovanou částí kontrolované trubky a je to nejúčinnější uzemnění, dává se mu 

přednost před všemi ostatními. Elektrický obvod se uzavře pomocným uzemněním 

se zemí. 

Nepřímé uzemnění je používáno v praxi tam, kde není možné přímé 

uzemnění. Na nejbližším přístupném vodivém místě se trubka spojí pomocným 

uzemněním (zemnicí tyč se svorkou) se zemí. Elektrický obvod se pak uzavře 

spojením se zemnicí tyčí nebo dobře přiléhajícím vlečným uzemněním přes jiskrový 

defektoskop prostřednictvím zeminy. 

Důležité je zvolit správnou koncovku jiskrového defektoskopu. U nejčastěji 

používaných spirál, půlkruhových kartáčů nebo kolíků platí, že musí být zvolena vždy 

správná velikost podle průměru trubky. Pro rovné plochy, odbočky, šoupata atd. se 

používá krátká, přímá koncovka (plochý kartáč). 

Velikost zkušebního napětí se řídí podle typu a tloušťky dané izolace (viz 

tabulka 3.1). I pro práce v terénu, kdy se kontroluje provozované úložné zařízení 

s izolací, kterou je možné určit jen jako druh, je třeba volit rámcově příslušné 

zkušební napětí. [7] 

Tabulka 3.1: Zkušební napětí pro kontrolu pórovitosti izolace 

Typ izolace Zkušební napětí 
Asfaltová izolace zesílená 25 kV 
Asfaltová izolace normální 20 kV 
Polyetylenové izolace tovární 10 kV / mm tloušťky 
Smršťovací materiály a páskové plastové izolace 5 kV / mm tloušťky, max. 15 kV 
Termosetové povlaky 0,008 kV / µm tloušťky, max. 20 kV 

Zdroj: Člupek, Davidová, 2004, str. 42 

3.2.3  Bezvýkopové metody kontroly izolace 

Ponecháme-li stranou kontrolu kvality odkopáním sond na potrubí a prohlídku 

izolace ve vybraných místech, která (pokud je prováděna bez předchozího cíleného 

výběru míst) nemá téměř žádnou reprodukovatelnost výsledků a při níž zpravidla 

vznikají na izolaci zbytečná nová poškození, lze zbývající metody rozdělit do dvou 

skupin. 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

2010  21 

Metody detekující jednotlivé vady v izolaci 

Zpravidla se používá tzv. Pearsonova metoda nebo její variace. Je na místě 

upozornit, že správná detekce vad je zejména záležitostí značné praxe a zkušenosti. 

I perfektní přístrojové vybavení v rukou začátečníka vede v tomto případě zpravidla 

k velmi překvapivým výsledkům. 

Tato kontrola se provádí zpravidla po uplynutí 6 měsíců od zahrnutí potrubí, je 

možné ji zahrnout do prací prováděných v záruční době. Periodicky se pak opakuje 

v určitých intervalech, např. pro Pearsonovu zkoušku je předepisována periodicita 

10 let. 

Kontrolních metod dnes existuje velké množství. Tak jako byla kdysi věnována 

přehnaná pozornost nejrůznějším metodám měření polarizačního potenciálu, z nichž 

se dnes používají ve vodárenství v podstatě dvě, dnes je pozornost soustředěna na 

nejrůznější metody hodnocení kvality izolace. 

V podstatě není možné zde podat ucelený přehled o všech používaných nebo 

navrhovaných metodách. Některé možnosti kontroly kvality jsou uvedeny např. 

v ČSN 038375, čl. 42. [5] 

Při Pearsonově metodě, kterou je možno považovat za klasickou metodu 

detekce vad v izolaci, se na potrubí přivádí z generátoru střídavý signál o tónovém 

kmitočtu, který se šíří v porušených místech izolace z potrubí do okolí, kde zároveň 

vyvolává spád napětí. Vyhledávání vad v izolaci provádějí dvě osoby, vybavené 

hledačem potrubí a přijímačem signálu, které postupují po potrubí za sebou nebo 

vedle sebe. Oba zajišťují vodivý kontakt s půdou přes obuv upravenou kovovými 

kontakty, přijímačem je detekován rozdíl v napětí mezi místy, kde stojí oba 

pracovníci. Pokud jsou oba v místech, kde není izolace porušená, není ani 

detekován rozdíl v napětí. Pokud jeden z nich přechází přes poškozené místo, 

přijímač detekuje změnu v úrovni signálu, zvětšuje se výchylka měřícího přístroje 

přijímače i akustický signál. Vady se zaměřují vzhledem k pevným bodům na potrubí 

– vytyčovací body, propojovací objekty, apod. Na následujícím schématu je zobrazen 

princip Pearsonovy metody. 
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Schéma 3.1: Zapojení a princip Pearsonovy metody 

 

Zdroj: Technická dokumentace firmy KPTECH s.r.o. 

Je potřeba zdůraznit, že spolehlivé provedení této kontroly závisí na 

zkušenostech obou pracovníků, neboť k určitým výchylkám signálu dochází i 

u chrániček, při změně typu izolace, při změnách v geologickém prostředí, v případě 

křížení do dokumentace nezakresleného zařízení, apod. Zejména u kvalitních izolací 

se rozdíl mezi signálem vady a signálem např. geologického zlomu snižuje. Pokud 

dochází k nejasnostem, zda se jedná o vadu nebo o detekci jiné heterogenity, je 

možno v místech detekovaných vad provést doplňující měření úbytku napětí, která 

detekci potvrdí nebo vyvrátí. Samozřejmě se doplňující měření provádí za provozu 

katodické ochrany. Využití Pearsonovy metody v praxi je vyobrazeno v příloze č. 4. 

[4] 

Do této skupiny metod patří i relativně nová metoda označovaná jako DCVG 

(Direct Current Voltage Gradient), sledující úbytky napětí. Tato metoda vychází 

z teorií o napěťovém gradientu potrubí, opatřeném katodickou ochranou. Nejprve se 

nalezne vada z rozdílu gradientu mezi oběma měděnými referenčními elektrodami. 

U vady se přemísťováním polohy referenčních elektrod vyhledá epicentrum, to je 

místo s nejmenší výchylkou gradientu. Také se určí rozeskupením referenčních 

elektrod (jedna se ponechá v epicentru, druhá se umístí na maximální rozestup paží 

měřiče, eventuálně za pomocí dalšího spolupracovníka tak, aby mohla být zjištěna 

maximální výchylka na citlivém voltmetru) úroveň potenciální hladiny mezi 

epicentrem vady a „vzdálenou zemí“. Je-li k dispozici znalost potenciálu potrubí 
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– půda ke vzdálené zemi v místě vady, je možné určit velikost a závažnost nalezené 

vady. 

Další relativně novou metodou je metoda CIPS (Close Interval Potential 
Survey), která využívá přenášenou elektrodu po 1 metru. Metoda je založena na 

průběžném měření potenciálů zapínacího Uz a vypínacího Uv, eventuálně spádů 

napětí dUIR, v metrových rozestupech podél potrubí tak, aby žádný povrch potrubí 

nebyl vynechán. Přenášená elektroda blížící se k místu vady izolace protíná siločáry 

gradientu napětí katodické ochrany a měřené hodnoty jsou méně zápornější. 

O existencí větších vad se usuzuje z velkých změn zapínacího potenciálu. 

Nedostatečná ochrana je indikována hodnotou vypínacího potenciálu. [10] 

Metody zjišťující průměrnou kvalitu izolace v daném úseku potrubí 

Průměrnou hodnotu vodivosti izolace lze určit velmi zhruba i z parametrů 

stanic katodické ochrany, resp. ze spotřeby proudu, pokud jsou stanice správně 

vyregulovány. Pro všechny metody zjišťující průměrnou kvalitu izolace je přesnost 

odhadována na ± 60 %. 

Pro stanovení vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí 

se používá přístroj pro měření odporů NORMA, kterým se změří odpor na části 

potrubí. (Levé dvě svorky se propojí a připojí na potrubí, pravé dvě svorky se 

jednotlivě spojí se zemniči ve vzdálenostech minimálně 160 m a 100 m od potrubí.). 

Ze zjištěných hodnot odporu podél sledovaného úseku se vypočte vodivost izolace: 

Gi = 1 / π . d . L . k . RØ [S . m-2] 

kde d … průměr potrubí, 

 L … dosah měřiče podle typu izolace, 

 k … koeficient charakterizující rezistivitu půdy, 

 RØ … průměrná hodnota odporu z provedených měření. 

Hodnoty L a k používané pro tento výpočet jsou v tabulkách, jedná se 

o empiricky stanovené hodnoty, uvedené v následující tabulce. 
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Tabulka 3.2: Parametry k a L 

Hodnoty parametru k Hodnoty parametru L 
Rezistivita půdy [Ωm] k Typ izolace L 

> 300 1,0 Asfaltová izolace 2 000 
100 - 300 0,8     
50 - 100 0,7 Pásková izolace 2 500 
20 - 50 0,6     

< 20 0,5 Tovární PE izolace 3 000 

Zdroj: Člupek, Davidová, 2006, str. 40 

 

Metoda NACE je jednou z nejznámějších stejnosměrných metod. Je založena 

na měření potenciálu a proudu při přerušovaném provozu stanice katodické ochrany 

(dále jen SKAO). Pro její aplikaci je nutné použití cyklovače pro přerušovaný provoz 

SKAO. Rovněž je nutná existence proudových vývodů na potrubí, které umožňují 

zjistit velikost proudu procházejícího potrubím. 

Během měření jsou sledovány změny proudu tekoucího potrubím Ii 

v jednotlivých měřících místech zároveň se změnami potenciálu Ei v závislosti na 

režimu SKAO, tj. při zapnuté a vypnuté stanici. 

Z hodnot změn proudu v jednotlivých místech I1 a I2 se určí proud vstupující do 

měřeného úseku jako rozdíl a stanoví se průměrné hodnoty změny potenciálu ve 

sledovaných místech. Sledujeme-li např. úsek mezi měřícími body č. 1 a 2, pak 

průměrnou rezistivitu izolace udává vztah: 

ri = (ΔE1 + ΔE2) / 2(ΔI1 + ΔI2) . π . d . (x2 – x1)  [Ωm2] 

Metody uvedené v této kapitole se však v praxi používají pouze omezeně, 

protože poskytují výsledky bez možnosti lokalizace jednotlivých vad. [5] 
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4 METODY PROTIKOROZNÍ OCHRANY POTRUBÍ 

Účinná ochrana ocelových povrchů proti korozi je vzhledem k vysokým 

investičním nákladům na výstavbu ocelových dálkových přivaděčů nezbytná pro 

dosažení co nejdelší bezporuchové životnosti a bezpečného provozu potrubí. 

Ochrana proti korozi úložných zařízení je nejčastěji tvořena kombinací izolace 

povrchů (pasivní ochrana) a katodické ochrany (aktivní ochrana). 

4.1 Pasivní protikorozní ochrana 

Pojem pasivní protikorozní ochrana úložných zařízení zahrnuje soubor 

opatření vedoucích k zabránění kontaktu chráněného kovového povrchu s okolním 

půdním prostředím, kdy základem je izolace. Protože izolace, ochranný povlak 

chráněného úložného zařízení, aktivně nezasahuje do probíhajících korozních 

pochodů, nazývá se tento způsob protikorozní ochrany pasivní. Při tzv. aktivní 

ochraně proti korozi se uměle vyvolané změny potenciálu účastní korozních dějů 

aktivně. Z obdobných důvodů patří do pasivní ochrany i řada dalších opatření jako je 

vhodná volba trasy a speciální uložení potrubí. 

4.1.1 Volba trasy ocelových potrubí 

Volba trasy může mít významný vliv na pozdější účinnost protikorozní ochrany 

potrubí. Při zpracování projektu je nutné se vyhýbat oblastem s nepříznivým 

geologickým a chemickým složením půdy nebo s agresivními vodami, pokud je to jen 

trochu možné při respektování dalších, hlavně ekonomických hledisek. Dále je třeba 

minimalizovat případný vliv bludných proudů a interference. Je třeba zvažovat 

požadavky na bezpečnost jak z hlediska vzdálenosti zástavby, tak i ekologického. 

V oblastech s velmi agresivním prostředím se někdy ukládá potrubí do 

kolektorů, šachet nebo se vede nad zemí. V oblastech s výskytem bludných proudů 

je třeba se vyvarovat souběhu s tratí, křížení realizovat v místech nejvzdálenějších 

od měníren a přechody pod tratí realizovat kolmo k trati. Někdy lze, při uložení 

potrubí v blízkosti bludných proudů, chránit potrubí drenáží. Pro zmenšení korozního 

ohrožení potrubí jsou používány vhodně umístěné izolační spoje sloužící 

k vzájemnému oddělení dvou částí potrubí. Záměrně se tím zvyšuje podélný odpor 
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potrubí a tak lze snížit vliv bludných proudů na potrubí nebo nepříznivé působení 

v místech očekávané interference. 

4.1.2 Tovární izolace vnějšího povrchu trub 

Izolace potrubí se skládá z tovární izolace trub, izolace pro doizolování svarů 

a členitých součástí potrubní linky. 

Tovární asfaltové vnější izolace ocelových trubek 

Pro izolace v zemi uložených potrubí se převážně používají organické 

materiály. Nejdéle používané jsou izolace asfaltové, které se vyráběly z oxidovaných 

ropných asfaltů. Oxidací se dehydrogenují aromatické složky asfaltu a ty jsou pak 

méně nasyceny než v původním asfaltu. Reaktivní nenasycené molekuly spolu 

kondenzují v dlouhé řetězce. Oxidací (foukáním) nabývá asfalt na elastičnosti, stává 

se gumovitým, pružným a méně citlivým ke změnám teploty. Zvyšuje se bod 

lámavosti asfaltu. Další zlepšení vlastností se docílí tzv. fluxováním měkčícími oleji. 

V protikorozní ochraně se asfalt využíval pro svou dobrou přilnavost ke kovovému 

povrchu, pružnost, odolnost vůči vodě, netečnost vůči chemikáliím (hlavně zásadám) 

a v neposlední řadě pro nízkou cenu. Odolnost vůči mechanickému namáhání se 

zlepšovala armováním vhodnými materiály nepodléhajícími biologickému rozkladu, 

nejčastěji skleněnými vlákny. 

Asfaltové izolace jsou používány pro provozní teploty nejvýše 40 °C. I při 

těchto teplotách se však projevila náchylnost asfaltové izolace k poškození vlivem 

vysychání jílovitých zemin. Aplikací geotextilií se odolnost asfaltové izolace proti 

tomuto jevu podstatně zlepší. 

Tovární vnější polyetylenová izolace ocelových trubek 

Na základě požadavků laboratorních výzkumů a zkušeností z praxe se výroba 

polyetylenové izolace optimalizovala. Zásadní význam pro jakost polyetylenové 

izolace má příprava povrchu trubky. Trubky se nejdříve ohřejí na 50 – 80 °C, aby se 

odstranila povrchová vlhkost. Pak jsou trubky otryskány na stupeň čistoty podle 

švédského standardu, Sa 2 ½ a po odstranění ulpěného prachu se trubky pospojují 

do řady. Trubky se pak posunou do vyhřívacího zařízení, teplota je řízena v závislosti 

na druhu vyráběného polyetylenového povlaku a na průměru trub. 
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Největší objem továrních polyetylenových izolací je vyráběn extruzí. Pro 

dobrou přilnavost polyetylenového povlaku ke kovu trubky je třeba aplikovat základní 

vrstvu adheziva, nejlépe zase extruzí, i když je také rozšířené sintrování adheziva 

v práškové formě. 

Extrudované dvouvrstvé polyetylenové izolace jsou vyráběny buď extruzí 

hadice z roztaveného polyetylenu na předchozí vrstvu tavného adheziva nebo extruzí 

pásky roztaveného polyetylenu a její ovíjení kolem rotující trubky opět již se základní 

vrstvou tavného adheziva. 

Nejvyšší nároky na jakost izolace splňují v současné době vyráběné třívrstvé 

polyetylenové tovární izolace trub. Tyto izolace vykazují výbornou přilnavost povlaku 

k ocelovému povrchu, zanedbatelné podkorodování a velkou odolnost vůči ztrátě 

přilnavosti vlivem proudu katodické ochrany. Jejich výroba tvoří dnes hlavní podíl 

produkce továrních polyetylenových izolací. 

Tovární vnější polypropylenové izolace ocelových trubek 

Tovární izolace z polypropylenu jsou vyráběny extruzí postupy principiálně 

stejnými jako izolace polyetylenové. Polypropylen má vyšší bod tání než polyetylen 

pohybující se v rozmezí 158 – 165 °C a tudíž vykazuje vyšší odolnost vůči 

mechanickému namáhání při vyšších provozních teplotách. Polypropylen 

a polyetylen se v řadě vlastností zásadně liší, závažné je, že při nízkých teplotách 

polypropylen křehne. Rychle také nastává u polypropylenu křehnutí, pokud je povlak 

namáhán na hranici zatížení. Požadavky na polypropylenovou izolaci a její zkoušení 

stanovuje DIN 30 678. Všeobecně je dosud málo praktických zkušeností z provozu 

těchto izolací. 

Tovární vnější termosetové izolace ocelových trubek 

Tovární vnější termosetové izolace ocelových trub jsou dosud málo používány. 

V poslední době se zvyšuje jejich použití v severní Americe. Hlavní využití 

termosetových materiálů je v oblasti izolací neliniových součástí potrubí jako jsou 

armatury a další tvarovky. Nejvíce jsou v této oblasti využívány epoxidové, 

polyuretanové, polyuretandehtové a epoxidehtové materiály. Tovární termosetová 

izolace celého potrubního systému se někdy využívá např. v kompresních stanicích. 
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Při výrobě izolace je kladen hlavní důraz na přípravu povrchu, jako minimální 

požadavek je povrch otryskaný na stupeň čistoty Sa 2 ½. Pro aplikaci např. 

epoxidových materiálů se využívají technologie elektrostatického nanášení 

práškového materiálu nebo nanášení materiálu v kapalné formě na předehřátou 

trubku buď na teplotu, která vyžaduje následné vytvrzení dalším zahříváním nebo na 

předehřátou trubku, jejíž teplota je dostatečná pro vytvrzení materiálu. 

4.1.3 Postupy doizolování ocelových úložných zařízení na stavbě 

Pro doizolování svarů, oblouků, tvarovek, armatur a eventuálně dalších 

úložných zařízení a opravy vad továrních izolací se v principu používají 

technologické postupy aplikované za studena nebo za tepla. Technologické postupy 

za tepla využívají při aplikaci izolace propan-butanové hořáky. Klasickým zástupcem 

je natavování asfaltovaných hydroizolačních pasů a aplikace smršťovacích materiálů. 

Za studena se aplikují páskové plastové izolace a petrolátové bandáže. 

Asfaltové hydroizolační pasy 

Vzhledem k velkému množství v zemi uložených potrubí s továrními 

asfaltovými izolacemi je u nás rozšířené používání natavovacích izolačních pasů pro 

izolování svarů, oblouků, tvarovek, armatur a opravy poškozených asfaltových 

továrních izolací. Asfaltované hydroizolační pasy vyráběné v ČR mají na nosné 

vložce (nejčastěji skleněná rohož) oboustranně nanesenou asfaltovou vrstvu 

s příměsí minerálních plniv. 

Při izolování je třeba se řídit těmito zásadami: 

• izolace musí odpovídat kvalitě přilehlé tovární asfaltové izolace podle 

platných norem, 

• kovový povrch trubky musí být v místě izolování suchý, čistý a opatřený 

asfaltovým základním nátěrem, 

• při izolování svarů musí být překrytí nové izolace 100 mm na přilehlou 

tovární asfaltovou izolaci, 

• při izolování oblouků a neizolovaných míst trubek musí být překrytí 

jednotlivých izolačních pasů minimálně 50 mm. 
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Smršťovací plastové izolace 

K nejmodernějším prostředkům protikorozní ochrany patří tepelně smršťovací 

plastové materiály. Tato technika funguje na následujícím principu. Pokud jsou 

termoplasty, zejména polyetylen, vystaveny energeticky bohatému elektronovému 

ozáření, jejich původně lineární uspořádání vláknitých makromolekul zesíťuje 

a plastická hmota vykazuje tzv. tvarovou paměť. Od prvního použití polyetylenové 

smršťovací hadice s adhezní vrstvou na bázi asfaltu v roce 1960 se prudce rozvíjí 

smršťovací technika v protikorozní ochraně. 

Smršťovací materiály pro účely ochrany proti korozi se skládají z nosného 

materiálu s vrstvou tavného adheziva, používané někdy s epoxidovým základním 

nátěrem. Jako nosný materiál se používá molekulárně zesíťovaný, teplem smrštitelný 

plast, který zajišťuje mechanickou odolnost výrobku. Tavné adhezivum je nositelem 

protikorozní ochranné účinnosti u izolačních materiálů. Používají se dvě kategorie 

měkké a tvrdé adhezivum. 

Páskové plastové izolace 

Také tenké páskové plastové izolace jsou obvykle tvořeny nosnou fólií 

opatřenou z jedné nebo obou stran adhezivem, musí stejně jako ostatní druhy 

protikorozních izolací účinně bránit průniku kyslíku a vody k chráněnému povrchu 

kovu, tedy musí mít jen velmi malou propustnost pro vzduch a vodu a také vysoký 

elektrický odpor. Těmto a dalším nárokům nejlépe vyhovují polyolefiny (nejčastěji 

směs lineárního a rozvětveného polyetylenu) pro nosné fólie a adheziva na bázi 

butylkaučuku. 

Vlastní funkci ochrany proti korozi nese vrstva butylkaučukového adheziva. 

Chemicky je butylkaučuk polyisobutylen s 0,5 – 3 % polyisoprenu. Jeho viskózně 

olejovitá konzistence se příznivě projevuje v tom, že při vícevrstvé aplikaci jeho 

molekuly snadno pronikají mezi vrstvami a po krátké době se propojí v homogenní 

vrstvu. Tento jev se také někdy nazývá samosvařitelnost. Pásky se navíjejí určitým 

tahem a toto napětí pak podporuje proniknutí kaučuku do každého póru kovového 

povrchu. 
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Izolační bandáže 

Podle ČSN 038330 se pro izolování krátkých úseků potrubí malých průměrů 

a tvarovek, kde teplota dopravovaného média nepřesahuje 20 °C, používají 

petrolátové izolační bandáže. Petrolátum je tvořeno hlavně z uhlovodíků parafinové 

řady s vysokými molekulovými hmotami. Podle kvalitativního a kvantitativního složení 

rozlišujeme petroláta s různými vlastnostmi, bodem tuhnutí, penetrací, viskozitou 

a barvou. Petroláta se pro technické využití filtrují a suší. 

Pro dosažení potřebných vlastností se do petroláta přidávají další látky jako 

minerální olej pro snížení viskozity a zvýšení plasticity, anorganická plniva pro 

zvýšení tepelné odolnosti a látky pro zlepšení lepivosti, zvýšení bodu skápnutí 

a další. 

Izolace členitých součástí potrubní linky 

Členité součásti potrubní linky jako jsou např. armatury a tvarovky jsou od 

výroby zpravidla opatřeny pouze dočasnou protikorozní ochranou a dále se izolují až 

po instalaci v potrubním řadu. Doizolování na stavbě je pak vzhledem k členitosti 

povrchu těchto zařízení obtížné a kvalita izolace je závislá na kvalifikovaném 

a zodpovědném přístupu pracovníků a na povětrnostních podmínkách. Pro 

doizolování armatur, složitých tvarovek potrubí a nádrží uložených v zemi lze použít 

obvyklé způsoby izolování – asfaltové hydroizolační pasy, páskové plastové izolace, 

izolační bandáže, smršťovací prefabrikované výrobky (pro součásti potrubí malých 

průměrů) a termosetové povlaky. 

4.1.4 Ochrana izolací proti mechanickému poškození 

Prostředky mechanické ochrany jsou aplikovány v místech nepříznivého 

geologického složení půdy, její agresivity nebo zvýšeného stresového působení 

zeminy vyvolávaného různými faktory (dilatace potrubí, změny vlhkosti půdy 

doprovázené změnami objemu). 

Jsou to vhodně volené obsypy a podsypy potrubí v rýze nebo geotextilie. 

Geotextilie jsou netkané textilní materiály z odpadních plastových vláken různé 

objemové hmotnosti a z mnoha, u nás nebo v zahraničí používaných výrobků, se 

nejlépe osvědčily. Zvyšují odolnost izolace vůči zatlačování, namáhání rázem 
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a v přijatelné míře ovlivňují průtok ochranného proudu katodické ochrany. Důležité je 

dodržení správného způsobu aplikace, kdy je nutné geotextilie ovinout kolem celého 

obvodu trubky. Nikdy nesmí být pouze položena přes trubku, protože v místech 

minimálního přítlaku zásypové zeminy je vytvořeno prostředí pro vznik (v případě 

porušené izolace) korozního článku v důsledku diferenční aerace. 

Dobrý ochranný účinek vykazují také výrobky, které se skládají z plastové 

tkaniny a cementové malty Ergelit a Cemtex. [5] 

4.2 Aktivní ochrana 

Obecně lze aktivní, elektrochemické ochrany označit jako postupy, které 

vycházejí ze skutečnosti, že jsou všechny korozní pochody vyvolávány 

elektrochemickými reakcemi, probíhajícími na povrchu kovu, a že je tedy lze 

působením elektrického proudu ovlivňovat. 

4.2.1 Princip katodické ochrany 

Princip katodické ochrany je možno demonstrovat např. na ocelovém vzorku 

uloženém v zemině. Vlivem nehomogenity kovu i zeminy dojde ke vzniku korozního 

článku, na části povrchu vznikne anoda, na jiné části katoda. Na obou částech 

povrchu pak probíhají elektrochemické reakce, které ve svých důsledcích vedou ke 

korozi a k ustavení korozního potenciálu. Posunem potenciálu doleva od výchozí 

hodnoty Ekor (správně En) dochází postupně ke snižování hodnoty proudové hustoty 

Ja, tedy i ke snižování korozního rozpouštění kovu. Účelem je snížit tuto hodnotu tak, 

aby byla koroze snížena pod technicky významnou, respektive přípustnou mez. 

Hodnotu potenciálu, při které je tohoto stavu dosaženo, označujeme jako minimální 

ochranný potenciál Emin. Pro ocelová zařízení v půdě je tato hodnota -0,85 V (proti 

Cu/CuSO4 elektrodě). Dosažení uvedeného stavu není možné bez dodávání proudu 

zvenčí. Ochranný proud musí být vždy o něco větší než původní korozní proud. 

Obecný princip katodické ochrany je zobrazen na následujícím schématu. 
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Schéma 4.1: Obecný princip katodické ochrany 

 

Zdroj: Člupek, Davidová, 2006, str. 22 

 

Katodickou ochranou se potlačují projevy korozního článku, proud do 

chráněného zařízení vstupuje, to je katodicky chráněno. Připojením zařízení, které 

chceme chránit, na záporný pól stejnosměrného zdroje s použitím vhodné anody 

připojené na kladný pól lze realizovat katodickou ochranu libovolného ocelového 

zařízení. 

Princip katodické ochrany lze přiblížit na diagramu potenciál – pH, ve kterém 

se obvykle znázorňují oblasti pasivity, imunity a koroze jednotlivých kovů 

v uvedených souřadnicích (E a pH): 

Na schématu 4.2 je uveden diagram potenciál – pH pro železo, který 

samozřejmě lze použít i pro ocel. Oblast, ve které dochází ke korozi oceli v půdě, je 

znázorněna ve výseči „koroze“ šrafováním. Tato oblast odpovídá běžným neutrálním 

půdám (pH 6 – 7), ve kterých se ustaví korozní potenciál na hodnotách zhruba kolem 

-0,6 V (CuSE). Při katodické ochraně dochází k posunu potenciálu směrem 

k zápornějším hodnotám. Tento posun, resp. elektrodové reakce, které ho provázejí, 

vyvolávají i změnu pH směrem k vyšším hodnotám (alkalizace povrchu). Při dosažení 

stavu, který odpovídá katodické ochraně povrchu, se potenciál pohybuje v rozmezí 

-0,85 až -1,1 V a pH v rozmezí 9 až 13. Změna probíhá tedy ve směru šipky 

a výsledek je znázorněn větší šrafovanou oblastí na rozhraní pasivity a imunity, 

z obou stran ohraničenou výsečí, ve které dochází ke korozi. 
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Schéma 4.2: Diagram potenciál – pH pro železo 

 

Zdroj: Člupek, Davidová, 2006, str. 23 

 

Mechanismus, kterým dochází ke katodické ochraně kovového povrchu 

v korozním prostředí, není do detailu jasný. Předpokládá se, že průběh 

elektrodových reakcí kromě alkalizace povrchu zajistí i odstranění agresivních iontů 

z kovového povrchu a jeho bezprostřední blízkosti. [5] 

Současná nově budovaná trubní vedení jsou většinou vybavena katodickou 

ochranou. Ale i stará a velmi zkorodovaná potrubí mohou být úspěšně katodicky 

chráněna, jak ukazuje následující schéma. Na ose x je znázorněn časový horizont 

– doba uložení potrubí DN 500 v zemi. Osa y udává celkový počet korozních poruch 

(v přepočtu na 100 km trasy). [1] 
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Schéma 4.3: Celkový počet korozních poruch potrubí v průběhu času 

 

Zdroj: Baeckmann, Schwenk, 1971, str. 373 

4.2.2 Kritéria katodické ochrany 

Pro katodickou ochranu existuje řada kritérií, na jejichž základě se posuzuje, 

zda je nebo není dosaženo katodické ochrany. Obecně lze hlavní kritéria formulovat 

takto: 

a) Potenciálové kritérium – dosažení určité hodnoty ochranného potenciálu 

(minimální ochranný potenciál) vůči referenční elektrodě. Většinou se uvádí 

hodnoty proti Cu/CuSO4 elektrodě. 

EIR free ≈ Eoff  ≤  -0,85 V  (minimální ochranný potenciál). 

EIR free ≈ Eoff  ≤  -0,75 V  (pro půdy s vysokou rezistivitou: ρ > 500 Ωm). 

EIR free ≈ Eoff  ≤  -0,92 V  (pro anaerobní půdy – nebezpečí mikrobiální koroze). 

V oblastech bludných proudů se za kritérium ochrany považuje dosažení 

potenciálu: 

Eon  ≤  -0,85 V  kde: Eon  zapínací potenciál, 

     EIR free  polarizační potenciál, 

     Eoff  vypínací potenciál. 

1. Začátek katodické 
ochrany. 

 
 

2. Pravděpodobný 
průběh bez 
katodické ochrany. 

 1. 

2. 
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b) Proudové kritérium – dosažení určité proudové hustoty ochranného proudu na 

povrchu chráněného zařízení. Zařízení je chráněno, pokud je pro daný materiál 

a prostředí dosaženo určité proudové hustoty. Pro neizolovaná ocelová zařízení 

uložená v půdě platí přibližně hodnoty uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 4.1: Hodnoty pro neizolovaná ocelová zařízení uložená v půdě 

Zdánlivá rezistivita půdy [Ωm] Potřebná proudová hustota [mA.m-2] 
25 30 

100 10 

Zdroj: Člupek, Davidová, 2006, str. 24 

c) Kritérium posunu potenciálu – dosažení určité změny potenciálu směrem 

k negativnějším hodnotám od výchozího stavu, tj. od potenciálu nechráněného 

zařízení. Používá se většinou při ochraně holého kovového povrchu. Při 

katodické polarizaci povrchu (min. 50 hodin) a po vypnutí ochranného proudu je 

zařízení chráněno, je-li polarizační posun: 

ΔE = | Eoff | - | ED | > 100 mV 

kde: Eoff potenciál změřený do 2 s po vypnutí ochranného proudu, 

ED depolarizační potenciál změřený nejméně 50 min po vypnutí 

proudu. 

4.2.3 Ochrana obětovanými anodami (protektory) 

Protektory jsou kovové elektrody z méně ušlechtilého materiálu, jejichž 

potenciál je výrazně negativnější než potenciál oceli. V praxi se používá hlavně 

hořčík. Ochrana potrubí obětovanými anodami je zobrazena na schématu 4.4. 

Propojením chráněného zařízení s hořčíkovou anodou uloženou do země 

dojde ke vzniku galvanického článku mezi chráněným kovem a hořčíkem. Obvodem 

teče proud, který vystupuje z protektoru do zeminy, vstupuje na ocelové zařízení 

a obvod se uzavírá přes jejich propojení. Obětovaná anoda se neukládá přímo do 

zeminy, ale do upraveného obsypu, např. do směsi s bentonitem, aby byl zajištěn 

snazší přestup proudu. Protektory lze použít pouze ve vodivějších půdách, jejichž 

zdánlivý měrný odpor je menší než 50 Ωm.  

Uvedený způsob ochrany je vhodný pro ochranu menších zařízení, protože 

hořčíková anoda je schopna poskytovat pouze omezený proud. Pro větší zařízení je 
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zapotřebí větší počet anod nebo vnější zdroj ochranného proudu. Použije-li se 

galvanická anoda např. na ochranu potrubí, je její ochranný účinek omezen 

v závislosti na odporu zeminy na bezprostřední okolí místa připojení (řádově desítky 

metrů). 

Schéma 4.4: Schéma ochrany potrubí obětovanými anodami 

 

Zdroj: Polák, Veleta 2002, str. 112 

4.2.4 Ochrana usměrňovači a dalšími zdroji proudu 

Pro ochranu liniových zařízení se usměrňovače využívají jako zdroj 

ochranného proudu. Zpravidla jsou umístěny v kiosku. Záporný pól usměrňovače je 

připojen na potrubí, kladný na anodu. Ochranný proud vystupuje z anody, prochází 

zeminou, vstupuje na potrubí a je odváděn zpět do usměrňovače. Propojení bývá 

provedeno přes propojovací objekty. Tento způsob ochrany vyžaduje samozřejmě 

přívod elektrické energie. Princip katodické ochrany s usměrňovačem viz cháma 4.6. 

Anody bývají umisťovány ve vzdálenostech 200 – 600 m  od potrubí, jejich 

umístění volí projektant v závislosti na odporu zeminy tak, aby byl co nejnižší. 

Hodnota odporu anody je limitující pro správnou funkci celého zařízení. Za vyhovující 

se považuje hodnota ne větší než R = 2 Ω, běžně je dosažitelná hodnota kolem 1 Ω. 

Nízký odpor je žádoucí z hlediska přestupu proudu z anody do půdy. Odpor lze 
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samozřejmě upravit vhodným zásypovým materiálem. Na anody bývají použity 

výmětové ocelové trubky, často se používají i slitiny hořčíku. Vyobrazení instalace 

hořčíkových anod v praxi je uvedeno v příloze č. 5. Existují také zinkové anody, kdy 

čistota zinku činí 99,95 %. Použití zinkových anod je omezeno měrným odporem 

elektrolytu  do 20 Ω.m. [5] 

Anody z hořčíkové slitiny (obrázek hořčíkové anody viz schéma 4.5) 

s obsahem 5,3 – 6,7 % hliníku, 2,5 – 3,5 % zinku, 0,15 – 0,7 % manganu a se 

zbytkovým kontrolovaným množstvím nečistot se používají  jako: 

• ochrana dobře izolovaných, v zemi uložených potrubí, 

• vnitřní ochrana vodojemů, 

• ochrana obzvláště zatížených míst v potrubí, 

• ochrana v bažinatých půdách, sladké, slané i brakické vodě. [18] 

Schéma 4.5: Anoda z hořčíkové slitiny 

 

Zdroj: Cathodic Protection Online: http://www.cathodic.co.uk/ 

 

Legenda: 1. napojení kabelu na anodu, 

  2. zátka z epoxidové pryskyřice, 

  3. uzavření obalu, 

  4. standardní kabel, 

  5. vložka z galvanizované měkké oceli, 

  6. bavlněný obal, 

  7. anoda, 

  8. výplň (obsyp). 

 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 
6. 7. 8. 

http://www.cathodic.co.uk/
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Anody se dimenzují zpravidla pro životnost alespoň 20 let. Pro ocel platí, že 

proud o velikosti 1 A rozpustí 7 – 10 kg oceli za rok. [14] 

Schéma 4.6: Princip katodické ochrany s usměrňovačem 

 

Zdroj: Polák, Veleta 2002, str. 121 

4.2.5 Ochrana elektrickou drenáží, saturáží 

Drenáže jsou zařízení, která slouží k odvádění bludných proudů z potrubí zpět 

k jejich zdroji, saturáže jsou kombinací drenáže a stanice katodické ochrany. 

Drenáže se používají v místech anodických oblastí, čímž je zamezeno 

přestupu proudu z potrubí do půdy a je tedy eliminován elektrolytický účinek 

bludných proudů. Drenáže jsou účinné bez ohledu na polaritu napájecího napětí 

kolejí. Při záporné polaritě kolejí, které je využito např. u ČD nebo u městské 

kolejové dopravy v Praze, Plzni apod., bývá anodická oblast trvale lokalizována 

poblíž měníren, resp. poblíž cesty, kterou se bludný proud do měnírny vrací. V tomto 

případě bývá výběr lokality pro drenáž snazší. Při opačné polaritě, využívané např. 

při napájení tramvají v Brně a Ostravě, anodická oblast na potrubí není stálá 

a pohybuje se v závislosti na poloze tramvaje. V těchto případech je výhodnější 

drenážní ochranu řešit větším počtem drenáží podél chráněného zařízení. Princip 

drenážní ochrany je zobrazen na schématu 4.7. 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

2010  39 

Schéma 4.7: Princip drenážní ochrany 

 

Zdroj: Polák, Veleta 2002, str. 260 

V praxi jsou využívány různé konstrukce – drenáže s výkonovou křemíkovou 

diodou, kombinace s různými typy stykačů, žárovkové drenáže i bezkontaktní 

elektronicky spínaná zařízení. Běžně jsou dnes drenáže schopné odvádět bludné 

proudy o velikosti 300 – 500 A. 

Kombinace drenáže se zdrojem vnějšího ochranného proudu, který se zapíná 

podle provozu drenáže, se nazývá saturáž. Zdroj se zapíná v okamžiku snížení 

drenážního proudu pod určitou hodnotu, pak saturáž funguje jako stanice katodické 

ochrany. Princip saturáže je uveden na následujícím schématu. 

Schéma 4.8: Princip saturáže 

 

Zdroj: Polák, Veleta 2002, str. 262 
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Až dosud přetrvávají obtíže s instalací drenáží na koleje tratí ČD. Tento stav je 

vyvolán obavami ze zatažení bludných proudů o frekvenci 50 Hz do kolejových 

zabezpečovacích obvodů. V současnosti se zavádí provoz kolejových 

zabezpečovacích obvodů na jiných frekvencích, v ověřovacím provozu jsou zařízení, 

která by umožnila provoz drenáží, aniž by mohlo k nežádoucímu ovlivnění dojít, 

přesto je počet provozovaných drenáží relativně velmi nízký. Nicméně díky rozvíjející 

se spolupráci mezi provozovateli potrubních řadů a ČD se situace ve srovnání 

s minulostí zlepšuje. [5] 

4.2.6 Doplňková zařízení a příslušenství katodické ochrany 

Má-li být zajištěn nepřetržitý a hospodárný provoz, je nutno současně 

s výstavbou zařízení katodické ochrany vybudovat potřebné příslušenství aktivní 

ochrany. Jsou to zejména izolační spoje, chráničky potrubí, elektroizolační uložení 

ocelových potrubí a prostupy zdivem, různé druhy skříní, kabelové vývody 

z katodicky chráněných konstrukcí, měřící sondy do země. Společným znakem všech 

těchto zařízení a prvků je, že zajišťují dlouhodobý a bezpečný provoz a umožňují 

optimálně regulovat parametry katodické ochrany. 

Izolační spoje 

Izolační spoj je definován jako zařízení k záměrnému přerušení podélné 

elektrické vodivosti kovové konstrukce izolačním materiálem. Používají se zejména: 

• pro omezení bludných proudů, 

• pro oddělení úseků potrubí, které jsou uzemněny, 

• pro oddělení katodicky chráněných hlavních řadů od vedlejších 

rozvodů, 

• pro elektrické izolování dvou různých kovových materiálů. 

Izolační spoj se nesmí používat tam, kde bezpečnostní předpisy vyžadují 

zachování kovové celistvosti zařízení (potrubí) nebo tam, kde by docházelo 

k obtékání izolačního spoje interferenčním proudem velké intenzity. [12] 
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Schéma 4.9: Izolační spoj produkovaný firmou KORMAT 

 

Zdroj: KORMAT – Katodická protikorózna ochrana: http://www.kormat.sk/izolacne_spoje 

Tento izolační spoj (viz schéma 4.9) je vyrobený s vnitřním prstencovým 

jiskřištěm – bleskopojistkou, která vytváří bezpečnou přepěťovou ochranu. Tímto 

způsobem je produktovod chráněný i proti úderu blesku. [19] 

Chráničky 

Účinná katodická ochrana proti korozi podzemních kovových liniových 

konstrukcí je závislá také na stavu a provedení stavebních úprav na trase, jimiž jsou 

např. prostupy zdivem šachet, bytových objektů, kompresních či čerpacích stanic 

apod., podchody železnic a silnic, tj. především na způsobu uzavření ocelového 

ochranného potrubí, tzv. chráničky. 

Chráničky mohou nepříznivě ovlivnit katodickou ochranu potrubí, proto by se 

měly používat pouze v nejnutnějších případech. Trubka uvnitř chráničky musí být 

vždy opatřena vysoce kvalitní izolací určenou k ochraně proti korozi. Jestliže se 

použití chrániček nelze vyhnout, je zapotřebí instalovat izolační distanční vložky 

a prostor mezi chráničkou a trubkou na koncích chráničky vodotěsně uzavřít. 

Elektroizolační uložení ocelových potrubí a prostupy zdivem 

Průchod ocelového potrubí má být od zdiva elektricky izolován, aby pokud 

možno do chráněného prostoru nepronikla podzemní ani povrchová voda a aby byl 

průchod do určité míry pružný (kompenzace tepelné dilatace potrubí, sedání 

konstrukce apod.). To však přináší značné obtíže, neboť stavební úpravy jsou 

náročné na přesnou a svědomitou montáž. Pro uzavření prostoru mezi potrubím 

a ocelovou chráničkou ve zdivu lze použít manžet z plastů. 

http://www.kormat.sk/izolacne_spoje
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Měřící objekty na potrubí u izolačního spoje a chráničky 

Příklady měřících objektů jsou vyobrazeny na následujících schématech 

(schéma 4.10 u izolačního spoje, schéma 4.11 u chráničky). 

Schéma 4.10: Kontrolní měřící objekt izolačního spoje 

 

Zdroj: Polák, Veleta 2002, str. 148 

 

Schéma 4.11: Kontrolní měřící objekt chráničky ocelového potrubí 

 

Zdroj: Polák, Veleta 2002, str. 148 
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Skříně 

Podle účelu slouží skříně k ukončení kabelových vývodů z katodicky chráněné 

konstrukce nebo několika konstrukcí, ukončení kabelových vývodů z pomocných 

anod, spojení nebo propojení kabelových rozvodů, kabelových vývodů z měřících 

sond a umístění některých zařízení a prvků katodické ochrany. 

Miniaturizace prvků vede k plechovým skříním, případně skříním obezděným 

(pro nové typy usměrňovačů). 

Přenosné referenční elektrody 

Nejběžnější přenosné referenční elektrody jsou: 

• měděná  elektroda – Cu/CuSO4: u konstrukcí uložených v půdě 

a vystavených agresivnímu působení sladké vody (u otevřených 

systémů, jako jsou ocelové konstrukce jezů, trupy plovoucích čerpacích 

stanic apod. - v ponorné úpravě), 

• kalomelová elektroda: při laboratorních zkouškách se používá 

především kalomelová elektroda s nasyceným roztokem KCl, 

• argentochloridová elektroda – Ag/AgCl: u konstrukcí v mořské vodě. 

Permanentní měřící elektrody 

Za permanentní měřící elektrodu považujeme referenční, kovovou či snímací 

elektrodu trvale uloženou (ponořenou) do korozního prostředí. 

Pro průmyslová měření je nejvýhodnější použít měřící elektrodu jednoduché 

konstrukce. To splňují některé kovy ponořené přímo do prostředí, ve kterém se měří 

potenciál. Nejběžnější elektrodou je zinek přímo ponořený do vody. Vzhledem 

k ochrannému potenciálu oceli má zinek, téměř jako jediný z použitelných kovů, 

zápornější potenciál a na jeho povrchu tedy při měření probíhá anodické 

rozpouštění. Zinek je jako řídící elektroda někdy používán také při katodické ochraně 

potrubí v řízených stanicích katodické ochrany. 

Měřící sondy v podzemních kovových konstrukcích 

Víceúčelové měřící sondy jsou používány při zjišťování korozního stavu 

podzemních kovových potrubí a nádrží i v oblastech se stejnosměrnými bludnými 

proudy. Proti dosavadním rutinním postupům lze při použití běžných měřících 
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přístrojů v terénu přesněji a rychleji kontrolovat stav a efektivnost katodické ochrany 

i ve vysokoohmických půdách. 

Víceúčelové měřící sondy jsou v místech měřicích objektů připojovány vodiči 

k podzemní kovové konstrukci. Tyto sondy se trvale ukládají do země v korozně 

komplikovaných místech. 

Měřící a propojovací objekty u podzemních konstrukcí 

Tyto objekty se budují především u liniových konstrukcí ve vzdálenosti 

500 – 2000 m. Existují měřící objekty pro měření potenciálu, proudu a odporu a tedy 

i různé typy měřících objektů pro podzemní kovové liniové konstrukce a pro 

průmyslová zařízení. Zatímco u mnoha průmyslových zařízení obsahujících elektrolyt 

nebo ponořených v elektrolytu není galvanické připojení měřicích přístrojů ke kovové 

konstrukci obtížné, u dálkových potrubí je pro tyto účely nutné stavět podél trasy 

speciální objekty. Další místa pro stavbu měřicích objektů: 

• podchody silnic a železnic včetně chrániček, 

• křížení s cizími podzemními konstrukcemi, 

• izolační spoje, 

• podchody vodních toků, 

• další objekty na trase (mosty, šachty, čerpací stanice), 

• instalace galvanických anod, 

• drenážní svod stanice katodické ochrany. 

4.2.7 Kontrola provozu katodické ochrany 

Stejně důležitá jako aplikace katodické ochrany je i kontrola jejího provozu  

a účinnosti. 

Při kontrole katodické ochrany se zaměřujeme na: 

a) proudová měření 

• celkový ochranný proud, 

• průměrné proudové zatížení jednotlivých pomocných anod nebo skupin 

anod (proud tekoucí do jednotlivých větví elektrického obvodu), 

• proud vstupující na ocelový vzorek měřící sondy, 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

2010  45 

b) měření ohmického odporu 

• celkový odpor na přechodu pomocné anody-elektrolyt-povrch chráněné 

konstrukce, 

• přechodový odpor jednotlivých pomocných anod nebo skupin anod 

a jednotlivých měřících elektrod proti povrchu chráněné konstrukce, 

• přechodové odpory u měřící sondy: ocelový vzorek-elektrolyt-nádoba, 

• zinková měřící elektroda-elektrolyt-nádoba, 

c) potenciálová měření 

• měření na zabudovaných měřících kovových elektrodách, 

• potenciál samovolné koroze před uvedením ochrany do provozu 

v závislosti na teplotě a dalších provozních parametrech, 

• měření hodnot zapínacího potenciálu Uz a vypínacího Uv periodicky 

podle plánu provozních kontrol (jak ocelového povrchu, tak pomocných 

anod), 

• potenciály (stacionární – korozní, zapínací, vypínací a po depolarizaci), 

• u měřící sondy: měřící elektroda (Zn)-ocelový vzorek, 

• u nádoby (průměrné hodnoty): měřící (Zn) elektroda-ocelový povrch 

nádoby, 

d) kontrolu provozu zdroje ochranného proudu podle platných předpisů, 

e) kontrolní fyzikálně-chemický rozbor elektrolytu podle potřeby provozu 

katodické ochrany. [13] 

 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

2010  46 

5 SOUČASNÝ STAV DÁLKOVÝCH PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY VE 

SPRÁVĚ OVAK A.S. 

Hlavní vodovodní přivaděče jsou potrubí velkých profilů (DN 500 a výše), které 

tvoří páteřní systém zásobení vodojemů, případně přímo spotřebišť, navazující na 

systém dálkových přivaděčů SmVaK. Tabulka č. 5.1 obsahuje výčet všech přivaděčů 

ve správě OVAK a.s. Podrobněji budou tyto přivaděče popsány v následujících 

kapitolách. 

Tabulka 5.1: Seznam přivaděčů ve správě OVAK a.s. 

Přivaděč DN Délka (m) 
Ludgeřovice - Muglinov 600, 500 9 268 
Krmelín - Muglinov 1 200, 800, 600 20 050 
Krmelín - Zábřeh - Nová Ves 800, 600 15 900 
Stará Bělá - Zábřeh 700 3 640 
Nová Ves - Dubí - Záhumenice 500 10 617 
Záhumenice - Poruba 700 4 731 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s.  

Celková délka přivaděčů ve správě OVAK a.s. činí 64 206 m. Mapa 

s vyobrazením tras jednotlivých přivaděčů je součástí příloh - příloha č. 6). 

5.1 Přivaděč Ludgeřovice – Muglinov 

Jedná se o vodovodní řad DN 600 v úseku Ludgeřovice – VDJ Muglinov 

s přechodem na DN 500 v úseku VDJ Muglinov – VDJ Heřmanická. HGL přivaděče 

je řízena hladinou VDJ Krásné Pole (SmVaK). Celková délka přivaděče činí 9 268 m, 

z toho 70 % vede ve volném terénu a 30 % v městské zástavbě. 

Materiál řadu a geologické poměry 

Tento přivaděč je tvořen následujícím materiálem: 

• ocel DN 600, tloušťka stěny 10 a 9 mm, tavně svařované trouby, 

• ocel DN 500, tloušťka stěny 10 a 9 mm, bezešvé trouby, 

• vnější izolaci tvoří trojitá vrstva asfaltu a skelné plsti s 50 % přeložením 

opláštění poslední vrstvy v předhrází řeky, jinak jednoduchá vrstva, 

• vnitřní izolaci tvoří metaný bitumen tloušťka 3 mm. 
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Půda byla vyhodnocena jako neagresivní, spodní voda nebyla naražena. 

Výjimkou je předhrází řeky, kde je voda se značným obsahem síranů. V tomto úseku 

byla navržena trojitá izolace. 

Současný stav katodické ochrany (dále jen KAO) 

Na přivaděči se nacházejí 2 objekty typu POIS a 4 objekty typu POB. 

V současné době tento přivaděč nemá aktivní protikorozní ochranu. Má pouze 

pasivní ochranu, tzn. izolační povlak, jehož stav dokumentuje měření provedené 

v roce 2008. 

 

Korozní průzkumné měření v roce 2008 

Měření bylo provedeno firmou KPTECH s.r.o. v říjnu 2008 v úseku 

Ludgeřovice – Muglinov o celkové délce 7 100 m. Cílem měření bylo vyhledání vad 

v izolaci potrubí. Bylo nalezeno celkem 15 vad v izolaci: 

• kategorie 1 (malá vada):  6 ks 

• kategorie 2 (střední vada):  7 ks 

• kategorie 3 (velká vada):  2 ks 
 

Tyto vady byly v měsíci srpnu 2009 opraveny přeizolováním.  

Vyhodnocení měření rezistivity půdy zařadilo úsek přivaděče do kategorie 

střední až zvýšené agresivity půdy. 

Měření proudových polí ukázalo, že prostor uloženého vodovodu je pod 

trvalým vlivem bludných proudů pocházejících buď ze sousedních kovových zařízení, 

které jsou opatřeny katodickou ochranou, nebo z tratě ČD. Prostor stavby je zařazen 

do zvýšené až velmi vysoké agresivity působení prostředí. 

Měřením potenciálů potrubí – půda na objektech protikorozní ochrany byly 

zjištěny tyto skutečnosti: Na začátku trasy se agresivita prostředí mírně zvyšuje 

z bludných proudů katodicky chráněných potrubí SmVaK a SMP. Rezistivita půdy je 

zvýšená v prostoru kopce Landek a za ulicí Bohumínskou. Byl změřen samovolný 

korozní potenciál potrubí – půda v hodnotách -0,65 až -0,75 V (tj. okolo stacionárního 

potenciálu oceli). 
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5.2 Přivaděč Krmelín – Muglinov 

Jedná se o vodovodní řad DN 1 200 v úseku Krmelín – Hrabová s přechodem 

na DN 800 v úseku Hrabová – Kunčice a DN 600 v úseku Kunčice – Muglinov (na 

začátku tohoto úseku je přivaděč rozdělen na dvakrát DN 600). HGL přivaděče je 

řízena hladinou VDJ Krmelín (SmVaK). Celková délka přivaděče činí 20 050 m. 

Geologické poměry 

Geologickým průzkumem byly zjištěny následující skutečnosti: Podél ulice 

Místecké je hloubka podzemní vody větší než 4 m. Mírně agresivní podzemní voda 

byla zjištěna kolem haldy Ema, v místě potoku Ščučí byla zjištěna intenzivní 

agresivita podzemní vody, přechod a berma řeky Ostravice vykazuje agresivní 

podzemní vodu. [22] 

Současný stav KAO 

Na trase přivaděče se nachází 35 objektů katodické ochrany – viz následující 

tabulka. 

Tabulka 5.2: Objekty KAO na trase přivaděče Krmelín – Hrabová – Muglinov 

 Typ objektu KVO POACH POBCH POB SOA SKAO POCH POIS SO POISCH EPD 
Počet 2 1 2 2 2 2 17 2 2 1 2 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s.  

Tento přivaděč má katodickou ochranu. Agresivita prostředí je zvýšená až 

velmi agresivní. Vyskytují se střední až silné bludné proudy, zejména se jedná 

o interferenční proudy ze stanic katodických ochran a z kolejové dopravy DPMO. Na 

trase se nachází několik izolačních spojů, které oddělují vedlejší vodovodní řady od 

hlavního přivaděče. Intenzivním měřením s upřesněním vad metodami CIPS 

a PEARSON v celkových délkách 9 580 m a 8 950 m (PEARSON) bylo nalezeno 

37 vad v izolačním povlaku potrubí. Největší výskyt vad byl zaznamenám v lokalitě 

ulice Na Najmanské pod haldou Ema. Tři vady se nepodařilo upřesnit, u čtyřech 

změřených vad se nejedná o vady v izolaci, ale naindukovaný proud na potrubí. 

Upřesněné vady byly odstraněny přeizolováním. Konec trasy u vodojemu není 

katodicky chráněn. [15]  
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5.3 Krmelín – Zábřeh – Nová Ves 

Tento přivaděč se dělí na 2 části, které jsou popsány v následujících 

kapitolách 5.3.1 a 5.3.2. 

5.3.1 Přivaděč Krmelín – Stará Bělá – Dubina 

Jedná se o vodovodní řad DN 800 v celé délce přivaděče. Přivaděč vede 

z VDJ Krmelín přes území Nové Bělé, z části v souběhu s přivaděčem Krmelín 

– Hrabová – Muglinov, od nějž se po 1,6 km odklání a vede územím Nové a Staré 

Bělé na Dubinu. Z něj odbočuje přivaděč DN 800 (600) Stará Bělá – Výškovice 

– Nová Ves (Jih – Sever). HGL přivaděče je řízena hladinou VDJ Krmelín (SmVaK). 

Celková délka přivaděče činí 5 535 m. 

Katodická ochrana na této části přivaděče existuje, bude popisována 

souhrnně s druhou částí přivaděče Jih – Sever (kapitola 5.3.2.). 

5.3.2 Přivaděč Stará Bělá – Výškovice – Nová Ves (Jih – Sever) 

Přivaděč Jih - Sever v profilu DN 800 odbočuje z přivaděče DN 800 Krmelín 

– Stará Bělá – Dubina a vede přes území Staré Bělé na Výškovice. Dále pokračuje 

v profilu DN 600 přes Zábřeh směrem na Novou Ves a Hulváky, kde končí v RS 

Nová Ves. HGL přivaděče je řízena hladinou VDJ Krmelín (SmVaK). Celková délka 

přivaděče činí 10 365 m. [22] 

Současný stav KAO 

Na trase se vyskytuje 49 objektů katodické ochrany - viz následující tabulka.  

Tabulka 5.3: Objekty KAO na trase přivaděče Krmelín – Zábřeh – Nová Ves 

 Typ objektu KVO POBCH POISOB POB SOA SKAO POCH POIS SO POISCH EPD 
Počet 15 1 1 12 3 3 1 10 1 1 1 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s.  

V současné době je na přivaděči provozována aktivní protikorozní ochrana 

– katodická ochrana. Metodami CIPS a PEARSON byly zjištěny vady v izolaci, a to 

od malých až po velké vady v izolaci. Vady byly odstraněny přeizolováním 

a mineralizací. [15] 
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Mineralizace je nová technologie, vyvinutá firmou KPTECH, pro dodatečnou 

tvorbu minerálního povlaku v místech nalezených vad v izolačním povlaku ocelových 

potrubí. [23] 

Z provozního hlediska na přivaděči dochází k útlumu ochranného potenciálu 

a dosah SKAO není všude dostatečný. V těchto úsecích byly vybudovány 3 nové 

KVO, které umožní blíže vymezit oblasti s nevyhovujícími hodnotami potenciálu 

potrubí – půda. Rovněž se vyskytují bludné a interferenční proudy, zejména se jedná 

o tramvajovou smyčku ve Výškovicích u hypermarketu INTERSPAR. Tyto faktory 

způsobují, že se potrubí nalézá v silném až velmi silném agresivním prostředí. 

Intenzivním měřením bylo prokázáno 13 vad v izolaci, přičemž 2 při doměření nebyly 

prokázány. Vady v izolaci byly v průběhu roku 2009 odstraněny přeizolováním. 

Měření však neproběhlo po celé délce přivaděče, ale jen na 8 594 m. [15] 

5.4 Přivaděč Stará Bělá – Zábřeh 

Jedná se o vodovodní řad DN 700 v celé délce přivaděče. HGL přivaděče je 

řízena hladinou VDJ Stará Bělá (SmVaK) a následně RV Lyčkova na nižší úroveň. 

Celková délka přivaděče činí 3 640 m. 

Současný stav KAO 

Na tomto přivaděči není vybudovaná katodická ochrana a zároveň se zde 

nenacházejí žádné objekty katodické ochrany. Nebyly zde prováděny průzkumné 

práce na zjištění stavu izolace. 

5.5 Přivaděč Nová Ves – Dubí – Záhumenice   

Jedná se o vodovodní řad DN 500 v celé délce přivaděče. HGL přivaděče je 

řízena čerpáním z Dubí proti hladině VDJ Záhumenice. Celková délka přivaděče činí 

10 617 m. 

Současný stav KAO 

V místech křížení s komunikacemi je přivaděč vybaven objekty typu POCH, 

v místě křížení železniční tratě Bohumín – Přerov je instalována EPD. Na trase  

přivaděče se nacházejí také další objekty (KVO – 6 ks, POIS – 1 ks). 
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V současné době není přivaděč katodicky chráněn a hodnoty potenciálu se 

pohybují na úrovni samovolného korozního potenciálu oceli, tzn. asi okolo -0,65 V. 

Elektricky polarizovaná drenáž (dále jen EPD) v křížení s železniční trasou Bohumín 

– Přerov byla poddimenzována a neustále docházelo ke spálení a tedy jejímu 

vyřazení z činnosti. V roce 2004 došlo k výměně této drenáže za spínanou EPD. Po 

zkušebním provozu došlo k vyladění této drenáže a v současné době je EPD 

optimalizována. Potenciál se pohybuje v záporných hodnotách mezi 0,75 – 1,0 V, 

tedy v katodické oblasti.  

Na přivaděči došlo k přeložce kvůli výstavbě dálnice v oblasti Janové. Řad byl 

proveden z tvárné litiny, avšak tento úsek byl překlenut kabelem pro případ 

budoucího instalování stanice katodické ochrany.  

Intenzivní měření s upřesněním vad probíhalo metodou PEARSON, 

nepoužitelnost metody CIPS byla dána silnými bludnými proudy, jejichž příčinou byla 

pravděpodobně nefunkční EPD Bohumín – Přerov. Nalezeno bylo 9 vad, avšak 

upřesněním se prokázaly pouze 4 vady, a to charakteru malé vady. 

Měření proudového pole a rezistivity půdy indikují na zvýšenou až velmi 

vysokou agresivitu prostředí s převážně středními bludnými proudy. 

Rozkmit potenciálu je značný, avšak byl ovlivněn silnými bludnými proudy 

z kolejové trakce. Tento jev je v současné době potlačen z důvodu funkční EPD 

Bohumín – Přerov. 

5.6 Přivaděč Záhumenice – Poruba 

Jedná se o vodovodní řad DN 700 v celé délce přivaděče. HGL přivaděče je 

řízena přerušovací komorou Záhumenice a výstupním tlakem z RS Poruba. Celková 

délka přivaděče činí 4 731 m. 

Současný stav KA 

Na trase jsou instalovány objekty POIS, dále jsou osazeny 2 objekty KVO 

v zastavěné oblasti od ulice Záhumenní dále po přivaděči. U Fakultní nemocnice je 

instalována EPD SMP, na kterou je přivaděč rovněž připojen. U areálu VŠB je 

osazena EPD OVAK a.s.. Na trase  přivaděče se nacházejí také další objekty 

(POB: 3 ks, POCH: 3 ks). 
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Přivaděč není katodicky chráněn, v současné době nemá vlastní SKAO. 

Intenzivní měření metodou PEARSON (CIPS není vhodná vzhledem k existenci 

silných bludných proudů) prokázalo 7 vad v izolačním povlaku. Celý přivaděč se 

nalézá ve zvýšené až velmi vysoké agresivitě prostředí, která je způsobena existencí 

povětšinou středních bludných proudů, jejichž příčinou je kolejová doprava DPO. 

Potenciálové měření prokázalo silný rozkmit potenciálů v katodické oblasti, avšak 

jeho minimální hodnoty se blíží hodnotám stacionárního potenciálu oceli (stav kdy je 

ocel na hranici koroze) a anodické oblasti. Tento problém byl vyřešen výměnou 

starých nevyhovujících diodových drenáží za drenáže spínané. [22] 
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6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA DÁLKOVÝCH PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY 

VE SPRÁVĚ OVAK A.S. 

Prodloužení životnosti přivaděčů je hlavní podmínkou k zachování jejich 

bezproblémového fungování do budoucna. Proto je nutno stanovit jejich fyzický stav 

a následně přistoupit k případným nápravným opatřením. Vzhledem k extrémní 

finanční náročnosti sanace přivaděčů v podstatě nepřipadá v úvahu. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí vynaložit dostatek finančních prostředků na údržbu jejich ochrany 

pasivní i aktivní. 

Z tohoto důvodu se provádějí pravidelná servisní měření a údržba aktivní 

protikorozní ochrany na přivaděčích. U katodicky nechráněných přivaděčů se provádí 

v pravidelných intervalech měření pasivní ochrany Pearsonovou metodou. 

6.1 Roční přehled plánu údržby PKO 2009 OVAK a.s. 

Servisní činnost v rámci protikorozní ochrany (PKO) probíhala v roce 2009 

v souladu se smlouvou o dílo, uzavřenou s firmou KPTECH s.r.o. Roční přehled 

plánu údržby PKO je uveden v tabulce 6.1. Kontroly a měření na přivaděčích byly 

prováděny v rozsahu a termínech předepsaných normou ČSN 12954. 

Tabulka 6.1: Roční přehled plánu údržby PKO pro rok 2009 

Rok 2009 Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Trasa A, B Kontrola SKAO                         
  Kontrola EPD, měření korelace                         
  Měření POB                         
  Měření KV, POCH, POIS                         
  Údržba SKAO                         
  Údržba EPD, saturáže                         
  Vyhodnocení, konzultace údržby                         
Rok 2009 Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trasa C, E Kontrola EPD, měření korelace                         
  Měření POB                         
  Měření KV, POCH, POIS                         
  Údržba EPD, saturáže                         
  Vyhodnocení, konzultace údržby                         
Rok 2009 Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trasa D Měření KV, POCH, POIS                         
  Vyhodnocení, konzultace údržby                         

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s.  
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Legenda: SKAO: stanice katodové ochrany, 

  EPD: elektrická polarizovaná drenáž, 

POB: propojovací objekt dvou a více zařízení, 

KV: kontrolní vývod, 

POCH: propojovací objekt chráničky, 

POIS: propojovací objekt izolačního spoje, 

Trasa A: Krmelín – Zábřeh – Nová Ves, 

Trasa B: Krmelín – Muglinov, 

Trasa C: Nová Ves – Dubí – Záhumenice, 

Trasa D: Ludgeřovice – Muglinov, 

Trasa E: Záhumenice – Poruba. 

6.2 Měření potenciálu potrubí - půda 

Zařízení aktivní ochrany je provozováno tak, aby bylo dosaženo ochrany 

ocelového povrchu podle příslušných kritérií s tím, že na povrchu chráněného 

zařízení musí být v závislosti na rezistivitě půdy minimální ochranný potenciál 

Eon =  -0,75 až -0,95 V. Za zcela vyhovující se považuje hodnota -0,85 V. Druhým 

a neméně důležitým faktorem, který nám ukazuje, zda je potrubí protikorozně 

chráněno, je hodnota elektrického proudu. Pokud je tato hodnota kladná (proud 

v daném místě do potrubí vstupuje), jedná se o katodickou oblast, tudíž chráněnou. 

Pokud se naměřená hodnota proudu pohybuje v záporných hodnotách (proud 

z potrubí vystupuje), jedná se o anodickou oblast, potrubí tedy chráněno není. 

Kontroly  zařízení jsou prováděny dle výše uvedeného harmonogramu údržby. 

Měření byla realizována dle postupu uvedeného v ČSN EN 13509 „Měřící 

postupy v katodické ochraně“. 

K měření byly použity tyto přístroje: 

• vysokoohmický voltmetr Metex M 4650CR, výr. č. EF712425, 

Metex M 4650CR, výr. č. EF712472, 

• měřič zemních odporů Megger CM 100, výr. č. 929778, 

• snímací elektrody Cu / CuSO4, výr. č. 08/08, 

• elektroda PS 10 Pb, výr. č. 08/08. 
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Vyhodnocení bylo prováděno v souladu s ČSN 03 8350 „Požadavky na 

protikorozní ochranu úložných zařízení“ a ČSN EN 12954 „Katodická ochrana 

kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě – Všeobecné zásady a aplikace 

na potrubí“. 

V následujících tabulkách jsou zpracovány naměřené hodnoty jednotlivých 

kontrol na zařízeních protikorozní ochrany. 

6.2.1 Vodovodní přivaděč Krmelín – Zábřeh – Nová Ves 

Na tomto přivaděči se provádí čtyřikrát ročně měření objektů KAO - 3 SKAO 

(Blanická, ČOV, Školní statek) a 1 EPD (Prameniště). Jednou ročně se provádí 

měření trasy celého přivaděče na ostatních objektech KAO. 

Tabulka 6.2: SKAO Blanická – měření potenciálu potrubí - půda 

Datum Výstupní proud 
zdroje I = (A) 

Výstupní napětí 
zdroje U = (V) 

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 

Zemní odpor 
AU 
(Ω) 

7.1.2009 15 39 -1,48 až -1,64  
17.2.2009 13 34 -1,41 až -1,62  
11.3.2009 13 34 -1,46 až -1,69 2,5 
6.4.2009 14 34 -1,42 až -1,71  

11.5.2009 13 33 -1,44 až -1,75  
3.6.2009 12 32 -1,41 až -1,81 2,8 
8.7.2009 15 34 -1,45 až -1,79  
5.8.2009 12 34 -1,45 až -1,88  
8.9.2009 15 34 -1,52 až -1,95 2,4 

9.10.2009 14 33 -1,58 až -1,91  
26.10.2009 21 43 -1,79 až -1,84  
5.11.2009 20 40 -1,78 až -1,85  
7.12.2009 20 40 -1,79 až -1,85 2,9 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 
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Tabulka 6.3: SKAO ČOV – měření potenciálu potrubí - půda 

  Datum Výstupní proud 
zdroje I = (A) 

Výstupní napětí 
zdroje U = (V)                  

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 

Zemní odpor 
AU 
(Ω) 

7.1.2009 4 25 -1,85 až -2,06  
17.2.2009 5 25 -1,88 až -2,08  
11.3.2009 6 24 -1,78 až -1,99 5,4 
6.4.2009 6 25 -1,81 až -2,08  

11.5.2009 6 25 -1,79 až -2,05  
3.6.2009 6 25 -1,82 až -2,08 5,1 
8.7.2009 7 25 -1,91 až -2,03  
5.8.2009 7 25 -1,95 až -2,09  
8.9.2009 7 24 -2,01 až -2,12 4,9 

9.10.2009 7 26 -1,84 až -1,99  
5.11.2009 7 25 -1,86 až -2,04  
7.12.2009 7 26 -1,84 až -2,02 5,2 

 

Tabulka 6.4: SKAO Školní statek – měření potenciálu potrubí - půda 

  Datum Výstupní proud 
zdroje I = (A) 

Výstupní napětí 
zdroje U = (V)               

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 

Zemní odpor 
AU 
(Ω) 

7.1.2009 11 18 -2,01 až -2,48  
17.2.2009 12 17 -2,03 až -2,51  
11.3.2009 14 16 -1,98 až -2,39 1,9 
6.4.2009 13 17 -2,01 až -2,55  

11.5.2009 12 18 -2,06 až -2,62  
3.6.2009 12 18 -1,95 až -2,56 1,9 
8.7.2009 19 18 -1,99 až -2,49  
5.8.2009 18 17 -1,89 až -2,38  
8.9.2009 18 19 -1,92 až -2,36 1,8 

9.10.2009 14 17 -1,88 až -2,11  
5.11.2009 15 18 -1,95 až -2,08  
7.12.2009 14 18 -1,91 až -2,01 1,7 

 

Tabulka 6.5: EPD Prameniště – měření potenciálu potrubí - půda 

Datum 
Drenážní 

proud 
(mA) min. 

Drenážní 
proud 

(A) max. 

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 

Poznámka 
Zařízení EPD 

20.3.2009 0 45 -1,19 až -2,09 Funkční, bez závad 
8.6.2009 0 46 -1,28 až -2,09 Funkční, bez závad 

27.8.2009 0 39 -1,28 až -2,11 Funkční, bez závad 
8.12.2009 0 46 -1,31 až -1,89 Funkční, bez závad 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 
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Tabulka 6.6: Měření trasy na přivaděči Krmelín - Zábřeh - Nová Ves 

Číslo Měřící 
objekt PKO 

Potenciál 
EIR free (V) 

Potenciál 
Eon (V) 

Proud 
Ip (mA) Poznámka 

1. POIS -0,86 -0,91 0,11 Plzeňská 
2. POB -0,87 -0,91 0,11 Junácká 
3. POB -0,85 -0,91 0,13 Před rekonvalescentem 
4. KVO -1,02 -1,92 0,24 Proskovická 1 
5. POB -1,01 -1,31 0,19 Proskovická 2 
6. POCH  -0,9 -1,12 0,14 Charvátská 
7. POIS -1,02 -1,77 0,27 Špilarova 
8. POB -1,03 -1,75 0,23 Redučka 
9. POB -1,07 -1,69 0,21 Poslanecká spojka 

10. POIS -1,09 -1,94 0,22 Železnice 
11. POB -0,92 -1,26 0,16 Rudná š16 
12. POIS -0,88 -1,08 0,12 RS16  
13. POIS -1,04 -1,72 0,22 Rudná š19 
14. POIS -1,1 -1,62 0,14 RS 7 
15. POB -1,03 -1,59 0,15 Říční 1 
16. POISCH -1,04 -1,69 0,22 Říční 2 
17. POB -1,04 -1,66 0,23 Říční zahrada 
18. POB -1,02 -1,69 0,21 U Hrůbků 
19. POB -1,11 -1,93 0,28 Rybník 
20. POIS -1,09 -1,72 0,19 Viadukt 
21. POIS -0,88 -0,92 0,22 RS 71 
22. POB -0,89 -0,88 0,21 RS 72 
23. POIS -0,6 -0,89 0,07 RS 73 
24. POB -0,6 -0,87 0,06 Koupaliště 1 
25. POBCH -0,6 -0,87 0,05 Koupaliště 2 
26. POIS -0,6 -0,87 0,06 28. října 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

6.2.2 Vodovodní přivaděč Krmelín – Muglinov 

Na tomto přivaděči se provádí čtyřikrát ročně měření objektů KAO - 2 SKAO 

(Statek, Lihovarská) a 2 EPD (DPMO, Českobratrská). Jednou ročně se provádí 

měření trasy celého přivaděče na ostatních objektech KAO. 
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Tabulka 6.7: SKAO Statek – měření potenciálu potrubí - půda 

  Datum Výstupní proud 
zdroje I = (A) 

Výstupní napětí 
zdroje U = (V)                  

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 

Zemní odpor 
AU 
(Ω) 

7.1.2009 22 22 -1,91 až -2,05  
17.2.2009 22 22 -1,89 až -2,02  
11.3.2009 22 20 -1,90 až -2,07 0,95 
6.4.2009 18 19 -1,92 až -2,03  

11.5.2009 18 19 -1,92 až -2,03  
3.6.2009 17 19 -1,85 až -1,99 0,94 
8.7.2009 20 17 -1,88 až -2,03  
5.8.2009 19 16 -1,91 až -2,09  
8.9.2009 19 19 -1,95 až -2,09 0,95 

9.10.2009 18 18 -1,91 až -2,01  
5.11.2009 19 18 -1,89 až -2,03  
7.12.2009 18 18 -1,91 až -2,03 0,93 

 

Tabulka 6.8: SKAO Lihovarská – měření potenciálu potrubí - půda 

  Datum Výstupní proud 
zdroje I = (A) 

Výstupní napětí 
zdroje U = (V)                  

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 

Zemní odpor 
AU 
(Ω) 

7.1.2009 12 25 -0,66 až -2,18  
17.2.2009 11 24 -0,68 až -2,15  
11.3.2009 10 23 -0,72 až -2,21 1,3 
6.4.2009 14 29 -0,74 až -1,99  

11.5.2009 5 14 -1,31 až -1,99  
3.6.2009 6 15 -1,35 až -2,22 1,8 
8.7.2009 4 9 -1,41 až -1,98  
5.8.2009 5 10 -1,40 až -1,99  
8.9.2009 4 7 -1,10 až -1,89 1,5 

15.10.2009 8 15 -1,72 až -2,08  
5.11.2009 8 16 -1,85 až -2,04  
7.12.2009 16 30 -1,82 až -1,99 1,3 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

Na této trase přivaděče se nachází ještě třetí SKAO Hladnov, která je 

doplňková (slouží k ochraně věžových vodojemů). Měření na této SKAO bude 

probíhat v roce 2010. 
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Tabulka 6.9: EPD DPMO – měření potenciálu potrubí - půda 

Datum 
Drenážní 

proud 
(mA) min. 

Drenážní 
proud 

(A) max. 

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 
Poznámka 

Zařízení EPD 

20.3.2009 0 21 -0,37 až -1,88 Funkční, bez závad 
8.6.2009 0 21 -0,28 až -1,87 Funkční, bez závad 

27.10.2009 0 38 -0,52 až -2,16 Funkční, bez závad 
8.12.2009 0 36 -0,51 až -1,87 Funkční, bez závad 

 

Tabulka 6.10: EPD Českobratrská – měření potenciálu potrubí - půda 

Datum 
Drenážní 

proud 
(mA) min. 

Drenážní 
proud 

(A) max. 

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 
Poznámka 

Zařízení EPD 

20.3.2009 0 41 -0,56 až -2,55 Funkční, bez závad 
8.6.2009 0 29 -0,56 až -2,45 Funkční, bez závad 

27.10.2009 0 29 -0,56 až -2,49 Funkční, bez závad 
8.12.2009 0 28 -0,56 až -2,41 Funkční, bez závad 

 

Tabulka 6.11: Měření trasy na přivaděči Krmelín - Muglinov 

Číslo Měřící 
objekt PKO 

Potenciál 
EID free (V) 

Potenciál 
Eon (V) 

Proud 
Ip (mA) Poznámka 

1. POCH -0,91 -1,11 0,11 Paskovská 
2. POBCH -0,94 -1,12 0,15 Krmelínská 
3. POB -1,1 -1,21 0,21 Krčmářská 
4. POACH -0,99 -1,08 0,18 Mitrovická 
5. POISCH -1,09 -1,19 0,17 Krmelínská 
6. POCH -0,89 -0,99 0,12 Aviatiků 
7. POIS -0,56 -0,69 0,07 U splavu 
8. POIS -0,55 -0,68 0,05 Pod splavem 
9. POCH -0,69 -0,79 0,06 Frýdecká 

10. POCH -1,13 -1,21 0,21 Pod vlečkou 
11. POCH -0,99 -1,11 0,12 Těšínská 
12. POCH -1,03 -1,12 0,16 Zvěřinská 
13. POB -0,92 -1,12 0,19 Střelná 
14. POCH -0,91 -1,08 0,16 Josefova 
15. POCH -0,96 -1,14 0,13 Michalská 
16. POCH  -0,95 -1,05 0,11 Na Najmanské 
17. POCH -0,94 -1,14 0,12 Skládka 
18. POCH -0,58 -0,68 0,02 Michálkovická 
19. POCH -0,57 -0,67 0,07 Heřmanická 
20. POCH -0,56 -0,66 0,08 U Hájenky 
21. POCH -0,56 -0,67 0,06 U garáží 
22. POCH -0,54 -0,64 0,02 Lanová 
23. POCH -0,74 -0,84 0,05 Hladnovská 
24. POCH -0,51 -0,56 0,04 Okrajní 
25. POBCH -0,51 -0,54 0,02 Jaklovecká 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 
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6.2.3 Vodovodní přivaděč Záhumenice – Dubí 

Tento přivaděč není katodicky chráněn, pouze v místě křížení se železniční 

elektrifikovanou tratí se nachází EPD (Dubí), na které se provádí čtyřikrát ročně 

měření. 

Tabulka 6.12: EPD Dubí – měření potenciálu potrubí - půda 

Datum 
Drenážní 

proud 
(mA) min. 

Drenážní 
proud 

(A) max. 

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 

Poznámka 
Zařízení EPD 

20.3.2009 0 49 -0,94 až -4,39 Funkční, bez závad 
8.6.2009 0 49 -0,94 až -2,74 Funkční, bez závad 

27.10.2009 0 52 -0,71 až -2,67 Funkční, bez závad 
8.12.2009 0 59 -1,05 až -1,86 Funkční, bez závad 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

6.2.4 Vodovodní přivaděč Záhumenice – Poruba 

Tento přivaděč není katodicky chráněn, pouze v místech s nadměrným 

výskytem bludných proudů se nacházejí 2  spínané EPD (Hlavní třída, 17. listopadu), 

na kterých se provádí čtyřikrát ročně měření. Jednou ročně se provádí měření trasy 

celého přivaděče na ostatních objektech KAO. 

Tabulka 6.13: EPD Hlavní třída – měření potenciálu potrubí - půda 

Datum 
Drenážní 

proud 
(mA) min. 

Drenážní 
proud 

(A) max. 

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 
Poznámka 

Zařízení EPD 

20.3.2009 0 57 -0,59 až -1,57 Funkční, bez závad 
8.6.2009 0 79 -0,59 až -1,66 Funkční, bez závad 

27.10.2009 0 75 -0,56 až -1,87 Funkční, bez závad 
8.12.2009 0 64 -0,72 až -2,54 Funkční, bez závad 

 

Tabulka 6.14: EPD 17. listopadu – měření potenciálu potrubí - půda 

Datum 
Drenážní 

proud 
(mA) min. 

Drenážní 
proud 

(A) max. 

Potenciál 
potrubí-půda 

Eon = (V) 
Poznámka 

Zařízení EPD 

20.3.2009 0 71 -0,56 až -1,41 Funkční, bez závad 
8.6.2009 0 142 -0,57 až -1,49 Funkční, bez závad 

27.10.2009 0 110 -0,61 až -1,74 Funkční, bez závad 
8.12.2009 0 77 -0,56 až -2,19 Funkční, bez závad 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 
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Tabulka 6.15: Měření trasy na přivaděči Záhumenice - Poruba 

Číslo Měřící 
objekt PKO 

Potenciál 
EIR free (V) 

Potenciál 
Eon (V) 

Proud 
Ip (mA) Poznámka 

1. POIS -0,84 -0,87 0,11 Poruba 1 
2. POIS -0,85 -0,88 0,12 Poruba 2 
3. POIS -0,83 -0,87 0,11 Poruba 3 
4. POIS -0,82 -0,86 0,14 Poruba 4 
5. POIS  -0,81 -0,85 0,09 Statek 1 
6. POCH -0,91 -1,02 0,11 Statek 2 
7. POB -0,81 -0,88 0,08 Záhumení 
8. POCH -0,72 -0,81 0,03 V zahradách 1 
9. POB -0,81 -0,83 0,05 V zahradách 2 

10. POB -0,79 -0,86 0,04 Benzinová pumpa  
11. POCH -0,8 -0,88 0,09 Slabiduchova 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

6.2.5 Vodovodní přivaděč Ludgeřovice – Muglinov 

Tento přivaděč nemá aktivní protikorozní ochranu. Nacházejí se zde 2 objekty 

typu POIS a 4 objekty typu POB. V roce 2009 proběhlo mimořádné měření 

potenciálu potrubí – půda a proudu v místech křížení s plynovodem. [22] 

Tabulka 6.16: Mimořádné měření na přivaděči Ludgeřovice - Muglinov 

Číslo 
bodu 

Potenciál 
Eon (V) 

Přechodový odpor 
izolačního spoje (Ω) 

Potenciál 
Eon (V) - cizí 

Proud 
Ip (mA) Poznámka 

1. -0,61  -0,59 0,09 POB 1 
2. -0,61  -1,63 0,13 POB 2 
3. -0,65  -1,92 0,21 POB 3 
4. -0,59  1,38 0,18 POB 4 
5. -0,59 5,01  0,22 POIS 1 
6. -0,58 6,72  0,23 POIS 2 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

6.3 Zhodnocení naměřených hodnot potenciálu potrubí – půda 

Vzhledem k povaze hodnocených přivaděčů se budu vyhodnocením jejich 

měření zabývat ve dvou rovinách, a to zvlášť pro katodicky chráněné přivaděče 

a zvlášť pro katodicky nechráněné. 

6.3.1 Katodicky chráněné přivaděče 

Katodicky chráněné přivaděče jsou Krmelín – Zábřeh – Nová Ves a Krmelín 

Muglinov. Na zařízeních protikorozní ochrany na těchto vodovodních přivaděčích 



Petr Bajer: Protikorozní ochrana ocelových dálkových přivaděčů pitné vody 

2010  62 

byly provedeny pravidelné kontrolní pochůzky po trase vodovodů, které jsou pod 

účinkem katodické ochrany. Pochůzkou byly zjišťovány závady na zařízeních a byla 

ověřována jejich funkčnost a další nedostatky chráněných vodovodů z hlediska 

protikorozní ochrany. 

V průběhu roku 2009 bylo provedeno měření na měřících objektech PKO, kde 

potenciály Eon a EIR free vykazují katodické zpolarizování oceli na vodovodních 

přivaděčích, kde zapínací a polarizační potenciál neklesá po celé délce trasy pod 

minimální hranici ochranného potenciálu dle ČSN 03 8350. Rovněž naměřené 

hodnoty ochranného proudu  Ip tekoucího instalovanou ocelovou destičkou 10 cm2 

přenosného snímače PS 10 Pb dokladují, že ochranný proud katodické polarizace do 

vodovodu vstupuje, tzn. ocel vodovodu se nerozpouští z hlediska prosté půdní 

koroze ani působením bludných proudů. 

Při kontrolních pochůzkách bylo zjištěno: 

• Všechna zařízení PKO - SKAO a EPD  byla v provozu a celou dobu 

bez poruchy. 

•  Měřením ochranného potenciálu potrubí v místech stanic protikorozní 

ochrany se prokázalo, že vodovodní přivaděče jsou dostatečně 

katodicky chráněny. 

• Měřením na přivaděči Krmelín – Muglinov byla zjištěna ztráta 

ochranného potenciálu v oblasti SKAO Lihovarská. 

• Měřením byly zjištěny nestandardní hodnoty potenciálu 

a přechodového odporu mezi chráničkou a přivaděčem DN 1200 pod 

ulicí Aviatiků a přivaděče DN 600 na ulici Michálkovické. 

6.3.2 Katodicky nechráněné přivaděče 

Katodicky nechráněné přivaděče jsou: Nová Ves – Dubí – Záhumenice, 

Záhumenice – Poruba, Ludgeřovice – Muglinov. 

Hodnoty potenciálu těchto přivaděčů jsou vyhovující pouze v blízkosti stanic 

EPD a v okolí objektů POB, kde jsou přivaděče ve správě OVAK a.s. propojeny 

s katodickou ochranou plynovodu. V ostatních úsecích přivaděče jsou vykazovány 

hodnoty potenciálu na úrovni standardního potenciálu oceli (-0,5 až -0,7 V). Tudíž 

nejsou proti korozi katodicky chráněny. 
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Na přivaděči Stará Bělá – Zábřeh se nevyskytují žádné objekty, a proto se na 

něm neprovádí žádná měření. 

6.4 Doporučení pro servis a opravy 

K zajištění řádného a bezporuchového provozu zařízení aktivní ochrany je 

potřeba i nadále provádět pravidelné servisní kontroly funkce a účinnosti ochrany. 

Na přivaděči Krmelín – Muglinov, kde byla zjištěna ztráta ochranného 

potenciálu, je potřeba provést diagnostické a průzkumné měření. Cílem tohoto 

měření je stanovit příčiny ztráty ochranného potenciálu a přesně vymezit úseky na 

přivaděči, kde se tyto ztráty nacházejí. Na základě toho budou navrhnuty opravy na 

tomto vodovodním přivaděči a proměření hodnot potenciálu mezi chráničkou 

a přivaděčem na ulici Aviatiků a ulici Michálkovické. 

6.5 Průzkumné měření přivaděče Krmelín – Muglinov 

Po nesrovnalostech zjištěných měřením v rámci servisní údržby bylo 

objednáno podrobné průzkumné měření v blízkosti ulic Aviatiků, Michálkovická 

a oblasti Kunčic. Měření bylo zaměřeno na: 

• měření potenciálu potrubí – půda, 

• tabulkové zpracování naměřených hodnot, 

• vyhodnocení měření, 

• doporučení vyplývající z diagnostického korozního měření. 

Měření bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03 8366 a ČSN EN 

13509. K měření byly použity tyto přístroje: 

• vyhledávací zařízení v zemi uloženého potrubí a vad v izolaci 

SEWERIN typ Ferrophon,  

• vysokoohmický voltmetr Metex M 4650 CR, výr. č. EF712425, 

• snímací elektrody typ Cu / CuSO4, výr. č. 07/07, 08/07, 

• snímací elektroda typ PS 10 Pb, výr. č. 05/07, 

• GPS přístroj pro sběr GS dat typ Leica GS20 PDM, 

• měřič zemních odporů Megger CM 100, výr. č. 929778. 
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6.5.1 Měření ochranného potenciálu na objektech PKO 

V blízkosti ulic Aviatiků, Michálkovická a oblasti Kunčic bylo provedeno 

podrobné průzkumné měření. Naměřené hodnoty ochranného potenciálu na 

jednotlivých objektech PKO jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 6.17: Měření ochranného potenciálu na objektech PKO ulice Aviatiků 

Objekt ID Přechodový odpor 
chráničky (Ω) 

Potenciál 
Eon (V) Poznámka 

Měřený bod 1  -0,59 Vstupní příruba armaturní stanice 
Měřený bod 2  -0,63 Výstupní příruba armaturní stanice 
Měřený bod 3  -0,99 POCH (potrubí) 
Měřený bod 4 0,01 -0,97 POCH (chránička) 
 

Tabulka 6.18: Měření ochranného potenciálu na objektech PKO v blízkosti ulice Michálkovická 
a oblasti Kunčic 

Objekt ID Přechodový odpor 
chráničky (Ω) 

Potenciál 
Eon (V) Poznámka 

Měřený bod 1  -0,88 POIS u řeky Ostravice 
Měřený bod 2  -0,98 Vodovodní šachta 
Měřený bod 3  -1,21 POB – ulice Lihovarská 
Měřený bod 4 0,01 -0,68 POCH – ulice Michálkovická 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

6.5.2 Vyhodnocení měření ochranného potenciálu na objektech PKO 

Kontrola měření byla provedena na instalovaných objektech POIS, POB 

a POCH. Vyhodnocení bylo provedeno dle ČSN EN 13509, ČSN EN 12954, 

ČSN 03 8373 a ČSN 03 8376. [16, 17] 

Při měření ochranného potenciálu bylo zjištěno, že chránička, v níž je vedeno 

potrubí, které je uloženo přes ulici Aviatiků a ulici Michálkovická, je galvanicky 

spojená s potrubím (vznik zkratu). Tím dochází ke snížení ochranného potenciálu na 

vodovodním přivaděči DN 600. Naměřená hodnota přechodového odporu potrubí 

– chránička je nižší než požaduje ČSN 03 8376 (Zpráva č. 501 Chemoprojekt Praha, 

kde přechodový odpor RA musí být větší než 1,5 Ω). 

Při měření potenciálu bylo také zjištěno, že dochází ke ztrátě ochranného 

potenciálu v armaturní šachtici v oblasti Ostrava – Kunčice (pod mostním tělesem 

ulice Frýdecké), kde byly vsazeny izolační příruby na katodicky chráněném vodovodu 
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DN 600. Tato situace nastala při výměně prasklé montážní vložky za multitoleranční 

příruby s cca 1 m potrubí. Tyto příruby sevřely gumovým těsněním mezi ně vložené 

potrubí a tím vytvořily nežádoucí izolační spoj. 

6.5.3 Doporučení nápravných opatření 

Na základě výsledků provedeného měření byla navržena oprava přechodu 

mezi chráničkou a potrubím na ulici Aviatiků a ulici Michálkovická. Pro budoucí 

měření na těchto místech je nutné zřídit nové bezúdržbové objekty POCH dle 

ČSN 03 8376. Při odkrytí chráničky a potrubí by bylo vhodné provést vizuální 

kontrolu přilnavosti izolace na potrubí. 

Dále je potřeba odstranit nežádoucí izolační spoj v armaturní šachtici 

v Ostravě – Kunčicích (pod mostním tělesem ulice Frýdecké), a to propojením 

vodivým materiálem. 

6.6 Provedení oprav na zařízeních PKO přivaděčů 

Na základě podrobných měření, kdy byly přesněji vymezeny oblasti 

s nevyhovujícím potenciálem, byla provedena nápravná opatření. 

6.6.1 Oprava zkratovaných přechodů potrubí - chránička 

Před prováděním samotných oprav na zkratovaných přechodech potrubí 

– chránička v blízkostí ulic Aviatiků a Michálkovická bylo provedeno kontrolní měření 

potenciálu potrubí (viz tabulka 6.19 – měření před opravou) a vytýčení inženýrských 

sítí v místech výkopových prací. 

Po tomto vytyčení proběhly výkopové práce na obou koncích chráničky 

přivaděče. Po očištění potrubí od půdy bylo zjištěno, že přivaděč byl v chráničce 

vycentrován pouze dřevěnými kolíky, které uhnily, a přivaděč dosedl na spodní hranu 

chráničky. 

Zásadní řešení, které by spočívalo v odkopání celé částí přivaděče pod 

ulicemi Aviatiků a Michálkovická nebo jeho centrování, vzhledem k místům problémů 

(nacházejí se na frekventovaných ulicích) a finančnímu rozpočtu, nepřipadalo 

v úvahu. Proto bylo přistoupeno k jinému řešení, spočívajícím v odřezání cca 2 m 
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chrániček, které se vizuálně dotýkaly přivaděče. Po odřezání chrániček byl přivaděč 

v místě obou konců chráničky vypodložen speciální tvrzenou umělou hmotou a ve 

všech dostupných místech přeizolován. Vyobrazení opravy je součástí příloh (příloha 

č. 7 – ulice Aviatiků, příloha č. 8 – ulice Michálkovická). 

Na závěr byla provedena elektrojiskrová zkouška opravovaného úseku dle 

ČSN 03 8377, která nenalezla žádnou chybu v novém přeizolování přivaděče. 

Následně pak bylo provedeno měření potenciálu potrubí. Toto měření ukázalo, že 

problém zkratu byl úspěšně odstraněn. Hodnoty měření před opravou i po opravě 

jsou uvedeny v následující tabulce. Konečnou fází opravy bylo provedení 

zásypových prací prosetou vytěženou zeminou a úprava povrchu výkopu. 

Tabulka 6.19: Měření ochranného potenciálu na objektech PKO před a po opravě 

Měření před opravou Měření po opravě 

Objekt 
ID 

Přechodový 
odpor 

chráničky 
(Ω) 

Potenciál 
Eon (V) 

Přechodový 
odpor 

chráničky 
(Ω) 

Potenciál 
Eon (V) 

Poznámka 

Bod 1  -0,59  -0,79 Vstupní příruba armat. šachtice 
Bod 2  -0,63  -0,79 Výstupní příruba armat. šachtice 
Bod 3  -0,99  - 1,14 POCH potrubí (Aviatiků) 
Bod 4 0,1 -0,97 3,35 - 0,61 POCH  chránička (Aviatiků) 
Bod 5  -0,58  -0,56 POCH potrubí (Michalkovická) 
Bod 6 0,15 -0,56 1,6 -0,48 POCH chránička (Michálkovická) 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

6.6.2 Oprava nežádoucího izolačního spoje 

Oprava nežádoucího izolačního spoje v armaturní šachtici v Ostravě 

– Kunčicích (pod mostním tělesem ulice Frýdecké) spočívala v propojení potrubí 

nacházejícího se před a za izolačním spojem elektricky vodivou FeZn pásovinou. 

Samotné propojení bylo provedeno odizolováním části potrubí (cca 20 cm2 před i za 

izolačním spojem) a navařením pásoviny přímo na toto potrubí. Následně byly oba 

tyto svary přeizolovány a byla provedena elektrojiskrová zkouška, která neprokázala 

žádnou vadu v opravované izolaci. Vyobrazení opravy je uvedeno v příloze č. 9. 

Po vodivém propojení bylo provedeno měření potenciálu na vstupních 

a výstupních přírubách. Potenciál se pohybuje v hodnotách Eon = -1,45 až -1,33 V. 

Hodnoty splňují kritéria pro katodickou ochranu, tj. minimální ochranný potenciál 

-0,85 V. 
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Tabulka 6.20: Hodnoty ochranného potenciálu před opravou 

Číslo Měřící 
objekt PKO 

Potenciál 
EIR free (V) 

Potenciál 
Eon (V) 

Proud 
Ip (mA) Poznámka 

1. POIS -0,56 -0,69 0,07 U splavu 
2. POIS -0,55 -0,68 0,05 Pod splavem 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

Tyto hodnoty nevyhovujícího potenciálu byly změřeny v rámci měření trasy 

přivaděče Krmelín – Muglinov v rámci plánu údržby  PKO 2009. 

Tabulka 6.21: Měření hodnot ochranného potenciálu po opravě 

Číslo Měřící 
objekt PKO 

Potenciál 
EIR free (V) 

Potenciál 
Eon (V) 

Proud 
Ip (mA) Poznámka 

1. POIS -0,88 -1,0 0,13 U splavu 
2. POIS -0,92 -1,12 0,09 Pod splavem 

Zdroj: Interní materiály společnosti OVAK a.s. 

Toto měření bylo provedeno jako kontrola, že pokles ochranného potenciálu 

na těchto objektech katodické ochrany byl způsoben nežádoucím izolačním spojem, 

což se potvrdilo. Naměřené hodnoty po opravě jsou již dostatečné ke katodické 

ochraně přivaděče. 

6.7 Návrhy a doporučení pro optimalizaci PKO přivaděčů 

Cílem této kapitoly je optimalizace funkčnosti katodické ochrany na aktivně 

chráněných přivaděčích a doporučení pro její zavedení na přivaděče v současné 

době nechráněné. 

Přivaděč Krmelín – Nová Ves 

Trasa přivaděče je dostatečně pokrytá SKAO (3 ks). Problém nastává v místě 

ulice Plzeňská ve směru Nová Ves, kde dochází vlivem silných bludných proudů od 

tramvajové smyčky u hypermarketu INTERSPAR ke ztrátě ochranného potenciálu. 

Tento problém je až na lokální nárůsty ochranného potenciálu v oblastech POB 

(plynovod) cca v úseku 2 km. V dalším úseku je přivaděč, vzhledem k propojení 

s přivaděčem Krmelín – Muglinov, v dosahu ochranného potenciálu SKAO Statek. 

K minimalizaci tohoto problému by bylo vhodné v oblasti ztráty potenciálu u ulice 

Plzeňské instalovat EPD, popř. saturáž. 
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SKAO Školní statek a SKAO ČOV jsou vybaveny již zastaralými neřízenými 

usměrňovači, které trvale dodávají stejnosměrný proud do potrubí stále ve stejné výši 

bez ohledu na kolísání aktuálních hodnot potenciálu. Tyto usměrňovače doporučuji 

vyměnit za řízené usměrňovače s mikroprocesory, které automaticky přizpůsobují 

výši proudu vůči kolísání aktuálního potenciálu potrubí. Z tohoto důvodu jsou řízené 

usměrňovače úspornější a efektivnější. 

Pro lepší vymezování případných zkratů do budoucna navrhuji vybudovat na 

této trase přivaděče v úseku Stará Bělá – Krmelín kontrolní vývody. Na základě 

místního šetření v dané oblasti se jeví jako optimální řešení, rozdělit trasu přivaděče 

čtyřmi kontrolními vývody. 

Dále je nutné provést výseky náletových dřevin v ochranném pásmu 

přivaděče, což je 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu, a to zejména 

v oblastech Školního statku (ulice u Hrůbků) a v Zábřehu po průchod kolektoru pod 

ulicí Rudná. Náletové dřeviny vážně poškozují izolaci přivaděče, jejíž bezproblémový 

stav je jedním ze základních podmínek pro kvalitní funkci aktivní ochrany. 

Přivaděč Krmelín – Muglinov 

Na trase tohoto přivaděče nastává (po opravách zkratu popsaných v této 

diplomové práci) problém pouze ke konci trasy v oblasti Muglinova. K problému 

dochází v šachtici u přemostění bývalé kolejové vlečky v blízkosti ulice 

Michálkovická. Existence této šachtice je patrná pouze z projektové dokumentace, 

neboť vzhledem k provádění velkých navážek zeminy je šachtice v současné době 

zasypaná. V šachtici je dle projektové dokumentace vložen izolační spoj, který byl 

vodivě propojen. Vzhledem k prudké ztrátě ochranného potenciálu v tomto místě je 

zřejmé, že toto vodivé propojení neplní svou funkci. Proto je nutné tuto šachtici nalézt 

výkopem a tento izolační spoj znovu vodivě propojit. 

Pro posílení ochranného potenciálu ke konci trasy tohoto přivaděče doporučuji 

zvážit využití doplňkové SKAO Hladnov (která v současnosti slouží pouze pro 

ochranu věžových vodojemů). Toto opatření by vyžadovalo na SKAO Hladnov 

výměnu stacionární snímací elektrody, která je v současné době již na hranici své 

životnosti. Dalším nutným krokem by bylo odstranění izolačních spojů na přivaděči 

v blízkosti ulice Hladnovská. 
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Stejně jako u přivaděče Krmelín – Nová Ves doporučuji i zde na SKAO Statek 

výměnu zastaralých neřízených usměrňovačů za usměrňovače nové a řízené. 

Také u tohoto přivaděče je nutné provést výseky náletových dřevin 

v ochranném pásmu přivaděče, což je 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou 

stranu. Týká se to zejména ulic Najmanská, Jakubská, Lihovarská, dále oblasti 

Zárubek a poblíž řeky Ostravice. 

Přivaděč Ludgeřovice – Muglinov a Záhumenice – Dubí – Nová Ves 

Na těchto přivaděčích není vybudována katodická ochrana, ale je již 

vypracována projektová dokumentace na její zřízení. V současné době probíhají 

přípravné práce pro realizaci tohoto projektu, které zahrnují opravu šachtic a jejich 

armaturního vybavení, opravu izolace potrubí a kácení náletových dřevin. 

Přivaděč Záhumenice – Poruba  

Přivaděč v současné době nemá katodickou ochranu a v blízké budoucnosti 

se o ní ani neuvažuje. Na základě toho doporučuji v místech se zvýšeným výskytem 

bludných proudů instalovat spínané drenáže, např. v oblasti ulic Vřesinská 

a Opavská. 

Přivaděč Stará Bělá – Zábřeh   

Přivaděč rovněž nemá v současné době katodickou ochranu a v blízké 

budoucnosti se o ní neuvažuje. Pro zajištění jeho bezproblémového fungování je 

potřeba prověřit měřením stav izolace, vyvést kontrolní vývody v místech 

předpokladu bludných proudů a podrobným měřením potenciálu a proudu vyhodnotit 

umístění EPD. 

Navrhuji tento přivaděč spolu s přivaděčem Záhumenice – Poruba zařadit do 

plánu přivaděčů pro zřízení katodické ochrany. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo seznámení s problematikou vzniku koroze na 

ocelových dálkových přivaděčích pitné vody a se způsoby jejich ochrany, a to jak 

teoreticky, tak i v praxi, jak je realizována ve společnosti OVAK a.s. 

V OVAK a.s. je zavedená praxe, kdy probíhá periodická kontrola přivaděčů, na 

jejímž základě je prováděna optimalizace soustavy a oprava poruch a závad pasivní 

i aktivní ochrany. Kromě toho také doporučuji, aby byla realizována všechna opatření 

navržená v kapitole 6.7 této diplomové práce. 

Systém zásobení města Ostravy pitnou vodu z přivaděčů je natolik flexibilní, 

že případný výpadek některého úseku z přivaděčů nezpůsobí kolaps v zásobování 

obyvatel pitnou vodou. V budoucnu by však mohlo dojít k výraznému zhoršení stavu 

přivaděčů a k současnému výpadku více úseků přivaděčů, což by mělo negativní 

dopady na stabilitu a kvalitu dodávky pitné vody obyvatelům Ostravy.  

Vzhledem k vysokým investičním nákladům na celkovou sanaci nebo 

rekonstrukci přivaděčů doporučuji postupné vybudování katodické ochrany tam, kde 

není provedena.  

Počáteční investice na dobudování katodické ochrany bude jistě finančně 

velmi náročná, ale je třeba si uvědomit, že správně vybudovaná a provozovaná 

katodická ochrana může výrazně prodloužit životnost a bezporuchovost dálkových 

ocelových přivaděčů ve správě OVAK a.s. 
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