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Abstrakt 
 
Produkty (předměty, výrobky) vyrobené ze železa-oceli často podléhají korozi. Tento proces 

je ovlivněn řadou faktorů, např. atmosférickým vzduchem, jeho vlhkostí, teplotou, 

znečištěním, dále elektrochemickými ději, chemikáliemi a dalšími. Tyto faktory zejména 

působí na povrchu materiálů a způsobují korozi, která mění vzhled a způsobuje ztrátu kovů. 

Aby se předešlo tomuto jevu, používají se různé postupy protikorozní ochrany. Cílem této 

práce je analyzovat příčiny koroze a možnosti antikorozní ochrany u předmětů, které jsem 

vyhledala v terénu. 

 

 Klíčová slova 

Koroze, korozní napadení, atmosférická koroze, vodní koroze, protikorozní ochrana.  

 

Abstract 

Products (objects) made of iron-steel are often affected by corrosion. This process is 

dependent on many factors, e.g. on atmospheric air, its moisture, temperature, pollution, 

electrochemical and chemical parameters and others. All these factors have particularly 

influence on surfaces of materials and cause corrosion that change appearance and evokes 

losses of metals. In order to avoid this phenomenon, there are used various methods of 

anticorrosive protection. The aim this thesis is to analyze causes of corrosion and possibilities 

of anticorrosive protection of objects that I have found in the field and in an exchanger 

station. 
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1. Úvod 
 

Cílem této práce je dokumentovat a navrhnout pravděpodobné příčiny korozního 

napadení u ocelových konstrukcí ve svém okolí. Jelikož je korodování materiálů závislé na 

jejich druzích a dalších parametrech, je nutno se seznámit se základními typy ocelí, popsat 

jejich korozní napadení a analyzovat jejich příčiny. K ochraně kovů jsou navrženy účinné 

postupy antikorozní ochrany. V experimentální části práce byly teoreticky získané poznatky 

aplikovány na některé případy korozí poškozených ocelových konstrukcí, zařízeni a 

předmětů. 
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2. Konstrukční oceli 
 

2.1. Materiál na bázi železa – oceli 
 

Čisté železo se vyskytuje ve dvou strukturních stavech, při teplotě pod 911°C 

je stabilní železo s kubickou prostorově centrovanou mřížkou (BCC), které označujeme jako 

α-Fe. Při teplotách v intervalu 910 – 1392°C má železo kubickou plošně centrovanou mřížku 

(FCC) a označuje se γ-Fe. Nad teplotu 1392°C je stabilní opět modifikace s kubickou 

prostorově centrovanou mřížkou a nazývá se δ-Fe. Bod tání čistého železa je 1539°C. 

Hlavním příměsovým prvkem ve slitinách železa je uhlík, který tvoří se železem 

intersticiální tuhý roztok. Tuhý roztok uhlíku v α-Fe se nazývá ferit. Rozpustnost uhlíku v    

α-Fe je velmi nízká (max. 0,018% při teplotě 723°C). Tuhý roztok uhlíku v γ-Fe se nazývá 

austenit. Rozpustnost uhlíku v γ-Fe je podstatně vyšší (max. 2,11% při teplotě 1147°C). Tuhý 

roztok uhlíku v δ-Fe se označuje jako δ-ferit,[1]. 

Konstrukční oceli jsou stále důležitým materiálem ve strojírenství, protože kombinací 

legujících prvků, vhodným tepelným zpracováním, resp. výrobní technologií, lze získat oceli 

s vysokou pevností i dostatečnou houževnatostí pro práci za vysokých i nízkých teplot, 

se zvýšenou odolností ke korozi, abrazivnímu opotřebení apod.,[4]. 

 

 

2.2. Nelegované oceli a nízkolegované oceli 
 

Nelegované oceli zvané také uhlíkové oceli, tvoří díky své relativní dostupnosti, 

výhodným mechanickým vlastnostem i dobré zpracovatelnosti ať již při výrobě (tváření, 

odlévání aj.), či zpracování (obrobitelnost, svařovatelnost apod.) nejrozšířenější skupinu 

kovových konstrukčních materiálů,[2]. Jsou to slitiny železa s uhlíkem a obsah uhlíku v této 

oceli je až 2,14 %. Má největší vliv na vlastnostech oceli, zvyšuje pevnost, tvrdost, 

houževnatost. Významným omezením používání nelegovaných ocelí je jejich nízká korozní 

odolnost. 

U nízkolegovaných ocelí je obsah legujících prvků po odečtení obsahu uhlíku nižší než 

5 %. Mají podobné vlastnosti jako oceli nelegované, ale jsou vhodné pro tepelné zpracování. 
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Tepelným zpracováním je u nich možno ovlivnit mechanické vlastnosti. Se stoupajícím 

obsahem uhlíku stoupá i tvrdost po kalení, a to až do obsahu 0,85 % C. S vyšším obsahem 

C se kalením už tvrdost dále nezvyšuje. Samotný obsah uhlíku má však také vliv na pevnost 

oceli, čím vyšší obsah, tím je ocel pevnější. 

Mezi nízkolegované oceli patří ocel CORTEN, která má zvýšenou odolnost proti 

atmosférické korozi. Je charakterizována vznikem ochranné vrstvy korozních produktů 

na povrchu konstrukcí v počátečním období, kdy jsou konstrukce vystaveny atmosférickým 

vlivům, a tedy střídavě smáčeny vodou a vysušovány proudícím vzduchem. Vzniklá ochranná 

vrstva zpomaluje další proces koroze. Speciálního účinku je u CORTENu dosaženo jeho 

chemickým složením,(chemické složení viz tab. 1).  Rozdíl mezi odolností uhlíkové oceli 

a CORTENu je zejména při aplikaci v průmyslových zónách. Zde byla pozorována 

až pětinásobně vyšší odolnost nízkolegované oceli vůči běžné uhlíkové,[3]. 

 

                                                     Tab. 1 Složení oceli typu CORTEN [6] 

% hm.                 C         Mn       Si         P           S          Ni        V         Cr           Cu 

Max                     -         0,20      0,25     0,07       -          -           -          0,30        0,25 

Min                   0,12      0,50      0,75     0,15      0,05     0,65      -          1,25       0,55 

 

3. Koroze kovů 
 

 3.1. Definice koroze a vznik koroze 
        

      Koroze je samovolně probíhající proces znehodnocování materiálů působením okolního 

prostředí,[7]. Dochází k úbytku kovové hmoty, případně porušení integrity kovu.  

Mezi hlavní činitelé vzniku koroze patří: 

• samotný materiál, ze kterého je předmět zhotoven 

• prostředí, ve kterém se předmět nachází  

• úprava materiálu proti korozi 
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3.2. Charakter korozního napadení 
 
3.2.1. Rovnoměrná koroze 
 

Rovnoměrnou korozí se rozumí rovnoměrné napadení se srovnatelnou korozní 

rychlostí na celém povrchu, který je ve styku s korozním prostředím. Postup rovnoměrné 

koroze je kontrolovatelný a předvídatelný,[10]. 

 

3.2.2. Nerovnoměrná koroze 
 

Nerovnoměrnou korozi dělíme na důlkovou, bodovou, mezikrystalovou, 

transkrystalovou, štěrbinovou, selektivní, extrakční, korozní praskání,[15]. 

Nerovnoměrná koroze je nebezpečnější než koroze rovnoměrná, protože ačkoliv kov ubývá 

v celkově relativně malém množství, postupuje koroze rychleji do hloubky a často způsobí 

nebezpečné snížení únosnosti konstrukce.  

 

Bodová koroze 

Tento typ koroze je zvláště nebezpečný u materiálů odolných proti rovnoměrné korozi, 

u kterých může docházet i při malém úbytku materiálu k rychlému proděravění přes celou 

tloušťku materiálu. Nastává hlavně v prostředí s přítomností halogenidů (chlorid, bromid, 

jodid). Ionty chloru, bromu pronikají ochrannou vrstvičkou oxidů snadněji než ionty jiných 

prvků. Tento proces nastává např.: u pasivních korozivzdorných ocelí. V místech porušení 

povrchové vrstvičky dochází k rychlému postupu koroze do hloubky. Následně může dojít 

i k úplnému proděravení poměrně tlustého plechu nebo trubky [2]. Schéma bodové koroze 

je na obr. 6,[13]. 

 

Obr. 6 Bodová koroze/napadení kovu. 
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Důlková koroze 

Porušení pasivních vrstev aktivujícími chloridovými ionty je základní příčinou 

důlkového napadení pasivovatelných kovů,[5]. Hloubka důlkového napadení je obvykle 

menší než největší průměr důlku,[14]. Schéma důlkové koroze je na obr. 7,[13]. 

 

Obr.7  Důlková koroze/napadení kovu 

 

3.4. Koroze oceli podle typu prostředí 
  
3.4.1. Atmosférická koroze 
 

Má odlišný průběh v různých geografických oblastech a také závisí na místních 

podmínkách. Ve světě se klimatické podmínky dělí na zóny mírné, tropické (suché a mokré), 

arktické. V závislosti na lokálních atmosférických podmínkách rozlišujeme klimata: mořské, 

průmyslové, městské a vesnické. V průmyslových oblastech může být rychlost koroze více 

než stokrát větší než na poušti nebo v polární oblasti. Často pozorujeme, že kovové části 

konstrukce korodují méně ze strany jižní a východní než ze strany západní a severní, 

poněvadž strany obrácené k slunci vysychají po dešti a orosení rychleji,[8]. 

V klimatech, jejichž vlhkost téměř nikdy nepřestoupí kritickou mez, bude rychlost 

atmosférické koroze zcela zanedbatelná. Takové podmínky nalézáme v pouštních oblastech, 

ale také v uzavřených, vytápěných místnostech vlhčích oblastí. V prostředích, v nichž bude 

občas vlhkost nad kritickou hodnotu a v nichž se předměty budou často orosovat při 

překročení rosného bodu, kde však není výrazný vliv atmosférických nečistot, bude koroze 

poměrně pomalá. Příkladem budou nevytápěné místnosti a v oblastech vlhčích klímat. 

Intenzívnější, ale stále ještě mírnou korozi je nutno očekávat v neznečištěných atmosférách 

vlhkých oblastí, např. v lesích a pralesích, na venkově, tedy všude tam, kde znečištění 
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průmyslovými exhalacemi anebo solemi je zcela zanedbatelné. Intenzívní atmosférická 

koroze vzniká v průmyslových anebo velkoměstských oblastech s vlhkou, silně znečištěnou 

atmosférou a v přímořské atmosféře,[5]. 

 

Kritická vlhkost  

Jedná se o minimální hodnotu relativní vlhkosti, při níž dojde na povrchu kovu 

k vytvoření vrstvičky elektrolytu nutné pro elektrochemický průběh koroze,[5]. Již při nižší 

vlhkosti, která bývá označována jako kritická korozní vlhkost (kritická mez) a pohybuje 

se okolo 60%, vzniká na povrchu kovu velmi slabá vrstvička roztoku elektrolytu,[16]. 

Příčinou jejího vzniku jsou nerovnosti povrchu kovu způsobené zpracováním a přítomností 

usazených tuhých částic z atmosféry. Snížení vlhkosti a tím snížení intenzity koroze může být 

dosaženo různými způsoby například zvýšením teploty vzduchu, větráním, použití 

vysoušedel, zamezením kondenzace vodní páry, vakuováním. 

 

Klasifikace atmosféry podle agresivity. 

Norma rozděluje atmosféry podle korozní agresivity do pěti stupňů: 

• C1 - velmi nízká. Atmosféry uzavřených, klimatizovaných místností, v nichž 

nedochází ke kondenzaci vody. Nedosahuje rosného bodu a nedochází k orosení 

povrchu 

• C2 - nízká. Vztahuje se na prostory, v nichž dochází k občasné kondenzaci. Vlhkost 

je převážně pod kritickou hranici (obývané prostory). 

• C3 - střední. Odpovídá suchým klimatům. Dochází k občasné kondenzaci, znečištění 

atmosféry dosud výrazně neovlivňuje korozi (uzavřené a nevytápěné prostory). 

• C4 - vysoká. Odpovídá vlhkým oblastem za působení atmosférických nečistot 

průmyslových měst, přístavů aj.  

• C5 - velmi vysoká, [10] 
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3.4.2. Koroze v kapalinách 
 

Z oblasti koroze v kapalinách má největší význam koroze ve vodách. Do styku s vodou 

přicházejí vodní stroje, stroje a zařízení na výrobu páry, chladicí systémy motorů, kompresorů 

a jiných strojů, rozvodná potrubí a armatury pitných a průmyslových vod aj. Agresivita vod 

z hlediska koroze je kromě tvrdosti závislá na hodnotě pH, na množství plynů rozpuštěných 

ve vodě, hlavně kyslíku, na teplotě a proudění vody. Kyslík se v průběhu elektrochemické 

koroze uplatňuje jako depolarizátor. Vody pro průmyslové účely se změkčují, chemicky 

upravují a odplyňují,[10]. 

 

Kyslíková a vodíková depolarizace 

Při korozních procesech jsou nejčastějšími depolarizátory vzdušný kyslík nebo vodíkové 

ionty – protony. Hovoří se proto o kyslíkové či vodíkové depolarizaci. 

Při kyslíkové depolarizaci probíhají sumární reakce: 

          O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O                   (kyselé prostředí)                

          O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-                 (zásadité prostředí)              

Vzhledem k poměrně vysoce pozitivnímu potenciálu mohou s kyslíkovou depolarizací 

korodovat i kovy značně elektrochemicky ušlechtilé, jako cín, měď a stříbro.  

Při vodíkové depolarizaci se její účinnost zvyšuje s rostoucí kyselostí roztoku a probíhají 

následující reakce: 

           2H+ + 2e- → H2                           (kyselé prostředí)                

           2H2O + 2e- → H2 + 2OH-            (zásadité prostředí)  [12]. 

 
3.4.3. Půdní koroze 
 

V podstatě jde o korozi ve vodách různého složení. Půda se skládá z plynné, kapalné 

a tuhé fáze. Vlastním korozním prostředím je kapalná fáze půdy, která jí dává elektrickou 

vodivost,[10]. Plynnou fázi půdní struktury tvoří kyslík (10 – 20 %), dusík (70 – 80 %) a CO2 

(0,1 – 10 %),[12]. 
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3.5. Korozní odolnost nelegované a nízkolegované oceli  
 

     Nelegované a nízkolegované oceli (obsahující do 0,3 % C a max. 2-3 % dalších prvků) 

jsou jedním z nejběžnějších konstrukčních materiálů; jsou používány pro výrobu skladovacích 

nádrží a tlakových nádob, různých produktovodů (plynovody, parovody, ropovody, aj.), 

konstrukcí atd.,[1]. 

     Obvykle je možné u nich dosáhnout meze kluzu v rozmezí od 360 do 700 MPa. Jejich 

spojování je proveditelné zpravidla všemi svářečskými postupy.  

Jejich vlastnosti se dají pro různá použití přizpůsobit. Podle toho je možné rozdělit tuto 

skupinu ocelí podle použití na oceli:  

• běžné konstrukční,  

• oceli pro nádoby a potrubí,  

• patinující oceli,  

• žárupevné oceli,  

• žáruvzdorné oceli,  

• oceli pro nízké teploty,  

• oceli odolné tlakovému vodíku.  

 

     V suchém vzduchu vzniká na oceli tenká ochranná vrstva oxidů železa. V přítomnosti 

elektrolytů (vodné roztoky solí, vlhký vzduch apod.) je však tato vrstva málo stabilní. 

Za podmínek kyslíkové i vodíkové depolarizace bývá prvním pevným korozním produktem 

 Fe (OH)2 podléhající poté dalším změnám. Výsledkem jsou pak vrstvy s různými 

ochrannými účinky, jako např. γ-FeOOH, α-Fe2O3 (v prostředích s dostatečným množstvím 

kyslíku) nebo Fe3O4, γ-Fe2O3(v prostředích s omezeným přístupem kyslíku), souhrnně jsou 

tyto produkty známy pod pojmem rez. Uhlíkové a nízkolegované oceli jsou ve většině 

prostředí nestabilní, podléhají podle prostředí různým typům napadení a musí být chráněny 

některým z postupů protikorozní ochrany,[1]. 
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     V atmosférických podmínkách podléhají nelegované uhlíkové a nízkolegované oceli 

korozi, která zpravidla nepřesáhne rychlost 30 až 80 µm a-1. Známy jsou však i extrémně 

nízké korozní rychlosti u objektů, které jsou ve vhodných klimatických podmínkách. Korozní 

odolnost této skupiny ocelí může být zvýšena legováním oceli mědí a chromem (patinující 

oceli typu COR-TEN, Atmofix). Za podmínek atmosférické koroze mohou být v omezených 

případech použity oceli bez další protikorozní ochrany. Jinak je nutná ochrana povrchu 

některým z postupů protikorozní ochrany, katodická ochrana a povlakování (Zn, Al),[1].

      Ve vodných roztocích (říční voda, chladicí vody apod.) je životnost ocelí ovlivněna 

rychlostí probíhající depolarizační reakce, kterou může být podle pH, vodíková depolarizace 

(popř. i za účasti H2S, CO2) nebo kyslíková depolarizace. Významný vliv má rovněž teplota 

(ovlivní nejen rychlost chemických reakcí, ale i rozpustnost plynných depolarizátorů 

a korozních produktů), chemického složení vody, rychlost proudění. Korozní rychlost v těchto 

typech prostředí nepřesahuje 100 až 800 µm a-1. K protikorozní ochraně se používá úprav 

prostředí (filtrace, zahuštění vod na dostatečný obsah HCO3
-, Ca2+), ochrana nátěry, 

metalizací, katodická ochrana,[1]. 

     Ve vodě o zvýšené teplotě (>100 oC ) a vodní páře jsou nelegované oceli poměrně odolné, 

jejich odolnost je dána tvorbou magnetitové vrstvy, Fe3O4. Za nepříznivých 

hydrodynamických podmínek však podléhají tyto oceli korozně - eroznímu napadení, které je 

důsledkem porušování vrstvy oxidů na povrchu železa; rychlost napadení dosahuje průměrně 

hodnot 1 až 1,5 mm a-1.  K nejintenzivnějšímu napadení dochází v oblastech, kde materiál je 

ve styku s vlhkou párou a vznikající vrstvou kondenzátu. K parametrům, jež snižují intenzitu 

korozně-erozního napadení, patří snížení vlhkosti páry, zvýšení pH vody, přítomnost malého 

množství kyslíku ve vodě (do 100 µg kg-1), složení oceli (Cr asi 1 % hm.), geometrie 

parovodních cest,[1]. 

      V půdním prostředí může dosahovat intenzita napadení značných hodnot, podle typu půdy 

a podmínek uložení 1 až 3 mm a-1. Pro zajištění dlouhodobé životnosti je např. pro úložná 

zařízení použita bariérová ochrana (izolace) doplněná katodickou ochranou.  

     Bez dodatečné protikorozní ochrany je možné uhlíkové a nízkolegované oceli použít např. 

v koncentrované kyselině sírové (oleum), v roztocích hydroxidů a uhličitanů (při zvýšených 
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teplotách >60 oC hrozí nebezpečí korozního praskání), do betonu (neznečištěného chloridy, 

při relativních vlhkostech pod 70 %),[1]. 

4. Vybrané postupy protikorozní ochrany oceli 
 

Koroze materiálu má nepříznivý vliv na funkci všech výrobků. Aby funkce předmětu 

nebyla po požadovanou dobu (po dobu požadované životnosti) nepřípustně zhoršována 

působením korozního prostředí, používá se např. k omezení rychlosti koroze kovů jejich 

protikorozní ochrana. Protikorozní ochrana může výrazně měnit vlastnosti povrchu a zmírnit 

korozní napadení základního materiálu,[11]. 

Existují čtyři základní skupiny protikorozních opatření, jimiž je možné korozní 

poškození kovu snížit: 

• volba konstrukčního materiálu  

• úprava korozního prostředí  

• elektrochemická ochrana  

• povlaky a úprava povrchu [1]. 

 

4.1. Úpravy povrchů 
 

 Korozní napadení lze omezit úpravou povrchů. Existuje více možností jak tyto 

materiály upravit. Nutná je příprava těchto materiálů před provedením úpravy.   

Úpravy povrchu je možno rozdělit na: 

mechanické: 

• broušení 

• leštění 

• kartáčování 

• omílání 

• otryskávání 

 

fyzikálně-chemické: 

• odrezování 
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• moření 

• chemické leštění 

• elektrochemické leštění 

• odmašťování organickými rozpouštědly 

  
4.1.1 Kovové povlaky  
 

 Kovové povlaky lze vytvořit např. pokovováním v roztavených kovech, žárovým 

stříkáním, difuzním pokovováním, pokovováním ve vakuu. Hlavním hlediskem pro 

hodnocení ochranné funkce kovových povlaků je vliv tloušťky a poréznosti povlaků. 

Tloušťkou povlaků roste jeho životnost. Optimálních podmínek je dosaženo tehdy, když 

se povlak stane neporézní,[5]. 

 

4.1.2. Nátěry  
 

 Nátěry jsou nejrozšířenější povrchovou ochranou, která má většinou jak ochranný, tak 

estetický účinek. Nátěry vznikají vytvořením polymerního filmu nanesené nátěrové hmoty. 

Základními složkami nátěrových hmot jsou pojiva, pigmenty, těkavá rozpouštědla, ředidla 

a další přísady upravující vlastnosti nátěru. Nátěry se nanášejí na čistý kovový povrch, neboť 

nečistoty zhoršují přilnavost nebo mohou být zárodkem korozního prostředí a po proniknutí 

vody nátěrem mohou způsobit jeho podkorodování,[7]. Přilnavost nátěru je závislá na čistotě 

povrchu, suchém povrchu, bezprašném prostředí.
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5. Experimentální část 
Experimentální část práce byla zaměřena na dokumentování několika případů korozního 

poškození konstrukcí a veřejně přístupných objektů v Moravskoslezském kraji (Albrechtice, 

Stonava, Nový Jičín). 

5.1. Stonava – poškození vodního čerpadla 
 

První fotografie byly pořízeny ve výměníkové stanici dolu ČSM Stonava. Úvodní 

snímky jsou věnovány vodnímu čerpadlu. Při pohledu na něj bylo zjištěno, že je napaden 

lokální korozi, a to působením vody prosakujícího čerpadla. Čerpadlo sloužilo pro oběh teplé 

užitkové vody pro dálkové topení. Toto čerpadlo v dnešní době je již mimo provoz a je 

nahrazeno novým. Příčinou korozního napadení byla přítomnost vody nasycené vzduchem. 

Příčinu poškození v tomto případě je možné hledat v netěsnosti čerpadla, která může mít 

trvalý pronik vody, obrázek 1 a 2. 

 

Obrázek 1. Korozní poškození dílů vodního čerpadla. 
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Obrázek 2. Detail korozního napadení pláště čerpadla.  Lokalita: Výměníková stanice 

dolu ČSM Stonava 

 

5.2 Stonava – poškození šroubového spoje 
 

Při dokumentování vodního čerpadla bylo zjištěno, že čerpadlo je k betonovému 

podstavci přichyceno zkorodovanými šrouby. Jeden z těchto šroubů byl zdokumentován. 

Šroubový spoj je během provozu vodního čerpadla smáčen prskající vodou z čerpadla, a proto 

je silně zkorodovaný. Pronikající voda měla i vliv na poškození šroubu. Přestože zjevnou 

příčinou je netěsnost čerpadla, mohlo být poškození šroubového spoje oddáleno chybně 

zvolenou povrchovou úpravou šroubu nebo zvolením korozně odolnějšího materiálu 

šroubového spoje, obrázek 3. 
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Obrázek 3. Korozní poškození šroubového spoje.  Lokalita: Výměníková stanice dolu 
ČSM 
 

5.3 Stonava – poškození spojů válcového potrubí 
 

Ve výměníkové stanici ve Stonavě bylo také zdokumentováno válcové potrubí, ve 

kterém proudí teplá užitková voda. Vlivem netěsností spojů stéká voda po plášti a způsobuje 

vodní korozi. Zde byl zřejmě chybně proveden svárový spoj, který byl zdrojem netěsnosti, 

obrázek 4 a 5. 
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Obrázek 4. Zkorodované vodní potrubí. 
Lokalita: Výměníková stanice dolu ČSM 
Stonava 
 

Obrázek 5. Detail zkorodovaného vodního 
potrubí. Lokalita: Výměníková stanice 
dolu ČSM Stonava 

Tři předchozí případy obr. 1,2,3,4,5 byly příkladem poškození oceli za trvalé 

přítomnosti vody, řídícím faktorem je zde trvalá přítomnost vodní fáze a její prosycení 

kyslíkem a těchto podmínek vzniká u uhlíkových ocelí nerovnoměrná koroze. 

Výše dokumentované případy měly společnou hlavní příčinu poškození, kterou byla 

zanedbaná kontrola a údržba čerpadla a potrubí. 

 

5.4. Stonava – poškození stěhovacích háků 
 

Při vyklizení sklepních prostor byly nalezeny stěhovací háky, které byly dalším 

dokumentovaným případem. Tyto háky pobývaly ve sklepě asi 10 roků. Vlivem vlhkého 

ovzduší háky zkorodovaly důlkovou korozí. Není již ani patrné, zda byl použit protikorozní 

ochranný nátěr. Korozní poškození háku probíhalo v podmínkách atmosférické koroze, 
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v mikroklimatu sklepa s trvale zvýšenou relativní vlhkostí. Charakter napadení tomu 

odpovídá. Poškození háku bylo důsledkem výsledkem expozice nechráněné uhlíkové oceli 

v podmínkách s vysokou a trvalou agresivitou, obrázek č. 6. 

 

 

 

Obrázek 6. Korozní napadení stěhovacích háků. 
 

 5.5. Albrechtice – poškození vstupní části domu 

    
U bytového domu, který byl postaven v 90. letech v Albrechticích, bylo zjištěno 

poškození železobetonových a ocelových konstrukcí ve vstupních dveřích. Vlivem dešťové 

vody, prosycené kyslíkem a oxidem uhličitým, pronikající do betonu došlo ke karbonatace 

betonu a následně ke korozi ocelové výztuže. Pro tento typ napadení je charakteristické, že  

s rozvojem koroze roste objem korozních produktů, které mechanicky poškodí betonovou 

konstrukci a zhorší tak korozní podmínky u ocelové výztuže. Důsledkem je pnutí, vznik 
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prasklin a úlomků v betonu. Zde byla zřejmě podceněna tloušťka krycí betonové vrstvy, 

možná i třída betonu v daném prostředí a zvoleno nevhodné provedení konstrukce, obrázek 7 

a 8.  

 

 

Obrázek 7. Korozní napadení ocelové výztuže betonu. Lokalita:  Albrechtice – střed, 
nejnovější budova starého sídliště obce Albrechtic. Světová strana: západní. 
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Obrázek 8. Detail korozního napadení betonové výztuže. Lokalita: Albrechtice – střed, 
nejnovější budova starého sídliště obce Albrechtice. 
 

5.6. Albrechtice – poškození kovové části autobusové zastávky 
 

V blízkosti mého bydliště směrem na Český Těšín je postavena autobusová zastávka, 

kde byl pořízen následující snímek. U této zastávky bylo zjištěno, že zde dochází ke korozi na 

kovové součásti betonové autobusové zastávky. Přestože byla kovová část ošetřena 

povrchovým nátěrem, dochází zde vlivem střídavého smáčení vodou a také následným 

vysušováním proudícím vzduchem ke korozi kovu pod nátěrem. Je zřejmé, že zde nebyla 

správná volba nátěrového systému a nátěr nebyl opravován v předepsaných časech, obrázek 9 

a 10. 
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Obrázek 9. Částečně zkorodovaný kovový rám. Lokalita: Albrechtice – Zámostí, cesta 
vedoucí z Albrechtic směrem na Český Těšín. Světová strana: jižní 
 

 

Obrázek 10. Detail částečně zkorodovaného kovového rámu. Lokalita: Albrechtice – 
Zámostí, cesta vedoucí z Albrechtic směrem na Český Těšín 
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5.7. Albrechtice – poškození držáku rozvaděče 
 

Při procházce přírodou jistě každého musí „zaujmout“ zkorodovaný držák rozvaděče. 

Při prohlídce terénu bylo zjištěno, že než fotografii pořídím, bude nutné osekat vzrostlé keře, 

aby byl rozvaděč vidět. Držák rozvaděče elektrické energie je u cesty na odbočce na 

Albrechtice. Tento rozvaděč je vystaven nejen vlivům deště a větru, ale také stříkající vodou 

od projíždějících aut. Je silně zkorodovaný a povrchová úprava již zcela zmizela. Rozvaděč 

již neplní funkci, pro kterou byl určen. Objem korozních produktů v mezeře působí na část 

konstrukce a způsobuje její deformaci. Pokud by došlo k uvolnění šroubového spoje 

následkem tlaku korozních produktů, může dojít ke zřícení celé konstrukce. Tento případ by 

se neměl stát u mostních konstrukcí, obrázek 11 a 12. 

 

 

Obrázek 11. Korozně poškozen držák elektrického rozvaděče. Lokalita:  Albrechtice, 
odbočka k rozvodně Albrechtice. Světová strana: východní 
 



29 
 

 

Obrázek 12. Detail korozního poškození elektrického rozvaděče. Lokalita: Albrechtice, 
odbočka k rozvodně Albrechtice 
 

5.8. Nový Jičín – pomník  
 

Při rodinné procházce byl navštíven pomník (obrázek č.13,14,15), který je zhotoven 

z nízkolegované patinující oceli CORTEN, který byl odhalen v září 2010. Tato ocel má 

zvýšenou odolnost proti atmosférické korozi přídavkem legujících prvků – především Cu, P, 

Cr a Ni, které modifikují tvorbu rzi na povrchu oceli. Obsah legujících prvků nepřesahuje 2%. 

Patinující oceli jsou velice často používány pro architektonické účely, velmi často je však 

opomíjeno, že během rozvoje ochranné vrstvy vznikají i rozpustné korozní produkty, které 

jsou deštěm vymývány a zabarví okolní plochy rezavě. Kombinace oceli a světlého betonu se 

jeví proto jako méně vhodná a bude velice zajímavé se na tento pomník podívat za 2-3 roky. 
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Obrázek 13. Lokalita: Nový Jičín, ul. Štefánikova, u banky ČSOB 
1 

                                                 
1   Popis: Anton Kolig, Alfred Neubauer a Julius Newald. Tři jména, která spojuje zajímavá okolnost: narodili se 
v Novém Jičíně na stejné ulici. A všichni tři, jakožto německy mluvící Moravané, byli až donedávna obklopeni 
hradbou mlčení. V roce, kdy uplynulo 60 let od smrti Koliga a 30 od smrti Neubauera, jim vznikl na místě ulice 
Ztracené pomník, [10]. 
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Obrázek 14. Lokalita: Nový Jičín, ul. Štefánikova, u banky ČSOB 
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Obrázek 15. Lokalita: Nový Jičín, ul. Štefánikova, u banky ČSOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

6. Závěr 
 

V experimentální části této bakalářské práce bylo dokumentováno několik případů 

korozního poškození oceli zpravidla za podmínek atmosférické koroze a koroze ve vodném 

prostředí. Příčinou poškození je u jednotlivých případů toto: 

• Trvalá přítomnost vody nasycené vzduchem.  

• Trvalé vlhké ovzduší. 

• Vliv dešťové vody a následné vysušování. 

 

Konstrukce a vlastní provoz zařízení vyžaduje znalost materiálu a technologie, pro 

kterou je zařízení určeno. Jestliže má zařízení plnit svoji funkci, měly by se brát v úvahu 

všechny vlivy, kterým je toto zařízení vystaveno. Významnými faktory jsou také životnost 

materiálu a náklady na jeho údržbu.  
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