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ANOTACE 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou biokoroze betonu se zaměřením 

na biokorozi betonu v kanalizacích. V první části bakalářské práce je rozebrána chemická 

koroze, biologická koroze a biokoroze probíhající v kanalizačním prosředí. Dále jsou zde 

popsány bakterie způsobující degradaci betonu. Ve druhé části se práce zabývá opatřeními 

a prostředky proti vzniku a ochraně před biokorozí. 

 

 Klíčová slova: biokoroze, biodegradace, biodeteriorace, bakterie, biocid 

 

 

SUMMARY 

 This thesis deals with the concrete biocorrosion focusing on biocorrosion of 

concrete in sewerage systems. The first part of this thesis defines chemical and biological 

corrosion processes and biocorrosion processes in sewerage systems. Additionally there 

are described bacteria causing concrete degradation. The second part of this thesis deals 

with the measures and means of preventing the creation and its protection against 

biocorrosion. 
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1 Úvod a cíl práce

 Mnoho lidí si spojuje pojem koroze pouze s metalickými materiály. Korodovat 

však mohou také například cementové materiály, dekorační kámen, ale i plasty.  

 Pod pojmem biologická koroze, neboli biokoroze rozumíme nevratné poškození 

materiálů za účasti mikroorganismů. Tyto mikroorganismy, které se účastní procesu 

biokoroze nazýváme biodeteriogeny. Působením těchto biodeteriogenů na technické 

materiály se mění jejich vlastnosti a sniţuje se jejich ţivotnost. 

 V technické praxi je výskyt biokoroze velký problém. Biodeteriogeny způsobují 

degradaci různých technických materiálů. Proto je třeba preventivní přístup k ochraně 

materiálů před biokorozí zváţit jiţ v projektové fázi. Preventivní ochranu materiálů dále 

realizujeme pomocí biocidů v podobě ochranných nátěrů, postřiků nebo jako přídavek jiţ 

ve fázi výroby materiálu.  

 Tématem této bakalářské práce je biokoroze betonu v kanalizacích. V této práci 

jsou stručně popsány jednotlivé druhy koroze, proces biokoroze betonu v kanalizačním 

prostředí, popis a úloha mikroorganismů při tomto procesu. Na základě těchto získaných 

informací jsou zde uvedeny metody ochrany betonu před biokorozním poškozením. 

 Cílem této práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled na problematiku biokoroze 

betonu se zaměřením na biokorozi betonu v kanalizacích a moţnostech ochrany před tímto 

degradačním procesem. 
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2 Stav v České republice 

 V České republice dosahuje celková délka kanalizační sítě přibliţně 37 000 km. 

Celková délka kanalizačních přípojek činí 13 000 km. Jedním z nejvíce pouţívaných 

materiálů na stokových sítích je beton, respektive ţelezobeton. Mezi další pouţívané 

materiály patří kamenina, PVC, HDPE a sklolaminát. V dnešní době se dostávají do 

popředí plastové materiály pro jejich stále se zlepšující se vlastnosti. 
[1]

 

 

Graf. 1: Celková délka kanalizační sítě v ČR dle materiálu 
[1] 
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3 Chemická koroze 

 Pod tímto pojmem rozumíme nevratné poškození od povrchu staviva, ke kterému 

dochází při reakci materiálu s některou ze sloţek okolního prostředí. Intenzita vzájemného 

působení těchto sloţek závisí na chemických a fyzikálních podmínkách. Tyto podmínky 

ovlivňují rychlost koroze a jsou důleţité pro posouzení jejího působení. 
[2] 

 Největší nebezpečí pro beton představuje chemická degradace. Způsobují ji 

především plynné nebo kapalné látky. Chemická koroze probíhá pouze za přítomnosti 

vody. Přítomnost suchých plynů korozi nezpůsobuje. Vlhkost prostředí způsobí přeměnu 

působení plynu na působení kyselin a degradační účinek se tak projeví v plné míře. 
[3] 

 Bilčík a Dohnálek uvádějí jako činitele, které ovlivňují odolnost betonu tyto 
[2]

: 

 Chemické a fyzikální sloţení cementového kamene 

 Charakter pórové struktury betonu 

 Minimální průřez konstrukce 

 Vlastnosti styčné plochy 

 Rychlost koroze závisí na průběhu chemické reakce mezi agresivními látkami a 

sloţkami cementového tmelu v závislosti na koncentraci agresivních látek v okolí betonu, 

teplotě, pórovitosti cementového tmelu a rychlosti výměny kapalného prostředí na povrchu 

betonu. Málo rozpustné sloučeniny začínají postupem času vytvářet na povrchu 

betonových materiálů tenkou vrstvičku, díky které je zabráněno průniku dalších látek do 

betonu. Všechny korozivní procesy betonu, které souvisejí se sníţením obsahu Ca(OH)2 v 

cementovém tmelu mají také velký vliv na korozi ocelové výztuţe. Aktivita redukčních 

nebo oxidačních bakterií nejčastěji způsobuje redukci kyslíkových sloučenin síry nebo 

dusíku na sirovodík, čpavek nebo případně aţ na oxidaci na kyselinu sírovou nebo kyselinu 

dusičnou. 
[3] 

 

3.1 Charakteristika prostředí iniciujícího vznik chemické koroze 

 V této kapitole shrnu druhy prostředí, které vedou ke vzniku chemické koroze a 

poškození betonu. 
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3.1.1 Charakteristika kapalného agresivního prostředí 

 Kapalné prostředí se dá rozdělit na dvě velké skupiny 
[4]

: 

 Přírodní vody – atmosférické, podzemní, povrchové 

 Odpadní vody – komunální, zemědělské, průmyslové 

 Chemické sloţení sráţkové vody je významně ovlivňováno stupněm znečištění 

ovzduší. Z tohoto důvodu je jasné, ţe nejvíce budou znečišťovány sráţkové vody v okolí 

velkých měst a v průmyslových aglomeracích. Nejméně budou znečišťovány v horských 

oblastech. 
[4] 

 Podle povahy produktů, které vzniknou při styku betonu s kapalným prostředím se 

koroze dělí na tři typy (obr. č.1). 
[4] 

 

 

Obr. 1: Schéma poškozeného betonu kapalným prostředím 
[5] 

3.1.2 Charakteristika plynného agresivního prostředí 

 Atmosféra je znečištěna agresivními sloţkami, a proto můţe působit za vhodných 

podmínek negativně na betonové a ţelezobetonové konstrukce pomocí 
[6]

: 
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a) Působení oxidu uhličitého – Reakce probíhá mezi kyselými plyny v atmosféře a 

zplodinami hydratace cementu. Oxid uhličitý proniká postupně do pórů betonu, 

kde reaguje s hydroxidem vápenatým za vzniku CaCO3.2H2O. Tomuto procesu 

se říká karbonatace. 

b) Působení oxidu siřičitého – Do atmosféry nejsou v současné době exhalovány 

pouze oxid uhličitý, popílek, prach, ale také jiné kyselinotvorné plyny. Mezi 

tyto plyny patří zejména oxid siřičitý.  Mezi hlavní produkty působení oxidu 

siřičitého patří síran vápenatý ve formě hemihydrátu a dihydrátu (sádrovec). V 

prostředí, kde působí kapalná voda, vznikají sloučeniny typu ettringitu. 

Výsledným produktem působení oxidu siřičitého jsou sulfáty. Tento děj 

nazýváme sulfatace. 

3.1.3 Charakteristika pevného agresivního prostředí 

 Zde můţeme zařadit suché půdy nejrůznějšího původu. Agresivní charakter 

suchých půd závisí na obsahu a mnoţství obsaţených solí a na vlhkosti. Korozní účinky se 

projeví ovšem pouze za přítomnosti kapalné fáze. Účinky prachových částic na betonové 

konstrukce závisí na jejich zvlhčení, ke kterému dochází kondenzací vzdušné vlhkosti. 
[4] 

3.2 Druhy koroze 

 Podle povahy děje, který probíhá mezi agresivní sloţkou a součástmi betonu 

rozlišujeme tři druhy koroze. 
[2] 

 

3.2.1 Koroze I. typu 

 Koroze I. typu je výsledkem rozpouštění a vyluhování dalších podílů hydroxidu 

vápenatého. Hodnota koncentrace hydroxidových aniontů se sniţuje a také se sniţuje 

hodnota pH pórového roztoku. 
[3]

 

 Při tomto druhu koroze se uplatňují zejména vody s malým obsahem vápenatých a 

hořečnatých iontů. Koroze I. typu nastává pomocí účinků vod s nízkou přechodnou 

tvrdostí. Jedná se o vody z řek, rybníků a sráţkové vody. 
[4] 
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  Běţné stavby nejsou korozí I. druhu významně ohroţeny. Toto ovšem 

neplatí pro stavby, které musí odolávat hydrostatickému tlaku vody, zvláště pokud se jedná 

o subtilní ţelezobetonové konstrukce s předpokládanou dlouhou ţivotností. 
[4] 

3.2.2 Koroze II. typu 

 Tento typ koroze se vyznačuje výměnnými reakcemi mezi sloţkami cementového 

tmelu, zejména jde o hydroxid vápenatý. Zahrnuje reakce hydroxidů, CO2, kyselin, 

hořečnatých a amonných solí. Výsledkem jsou rozpustné nebo nerozpustné sloučeniny s 

nevazebnými vlastnostmi. 
[3] 

 Korozi II. typu můţeme rozdělit na 
[4]

: 

a) Korozi způsobenou kyselinami za vzniku nerozpustných nebo rozpustných 

solí. 

b) Korozi uhličitou. 

c) Korozi způsobenou alkáliemi. 

d) Korozi hořečnatou. 

 

a) Koroze způsobená kyselinami  

 Kyseliny reagují s hydroxidem vápenatým z cementového tmelu za vzniku 

příslušných vápenatých solí. Obecně můţeme reakci hydroxidu vápenatého s kyselinou 

zapsat podle rovnice 
[5]

: 

+ 2+

2 2Ca(OH) + 2 H Ca + 2 H O  

Reakce konkrétních kyselin s Ca(OH)2 
[5]

: 

2 2 2

2 2 4 4 2

2 3 3 2 2

2 3 4 3 4 2 2

2 2 2

Ca(OH) + 2 HCl CaCl + 2 H O

Ca(OH) + H SO CaSO 2H O

Ca(OH) + 2 HNO Ca(NO ) + 2 H O

3 Ca(OH) + 2 H PO Ca (PO ) + 6 H O

Ca(OH) + 2 HF CaF + 2 H O
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 S touto korozí se můţeme setkat například v průmyslových závodech působením 

silných kyselin jako jsou H2SO4, HNO3, HCl. Dále se s ní můţeme setkat u průmyslových 

odpadních vod a u vod z kyselých dešťových sráţek. Mohou ji také způsobit ţivočišné a 

rostlinné oleje a tuky. Často totiţ obsahují malé mnoţství kyselin, které se chovají jako 

slabé kyseliny a způsobují měknutí betonu. Druhy chemických látek způsobující korozi II. 

typu jsou uvedeny v tabulce č.1. 
[4] 

Tab. 1: Druhy chemických látek způsobujících korozi II. typu 
[4] 

Silné kyseliny Slabé kyseliny  Soli a zásady 

fosforečná uhličitá hořečnaté ionty 

sírová sirovodíková amonné soli 

chlorovodíková huminové kyseliny hydroxid amonný 

  chlorid amonný 

  síran hořečnatý 

 

b) Koroze uhličitá 

Na uhličitanové korozi se podílejí především vody, které obsahují agresivní oxid uhličitý. 

Oxid uhličitý dále reaguje s hydroxidem vápenatým. Díky této reakci se postupně začíná 

měnit uhličitanová rovnováha a začíná se uvolňovat z křemičitanů a hlinitanů další 

hydroxid vápenatý. Dále dochází ke vzniku uhličitanu vápenatého, který ucpává póry a 

brání vodě v přístupu. 
[4] 

c) Koroze způsobená alkáliemi 

 Na tomto druhu koroze se výrazně podílejí alkalické roztoky. Tyto alkalické 

roztoky jsou schopny reagovat s křemičitou a hlinitou sloţkou, která je obsaţena 

v cementu. Důsledkem reakce je pak vymývání těchto látek z cementového tmelu. 
[4] 

d) Koroze hořečnatá 

 Je způsobena hořečnatými solemi, které převádějí hydroxid vápenatý na rozpustné 

vápenaté soli a nerozpustný hydroxid hořečnatý. Působením roztoku síranu hořečnatého 

dochází ke vzniku sádrovce. Sádrovec má schopnost krystalizace v pórech cementu a tím 

tedy výrazně poškozuje jeho celkovou strukturu. 
[4] 
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3.2.3 Koroze III. typu 

 Koroze III. typu se projevuje tvorbou objemných sloučenin. Hlavním znakem je 

tedy nahromadění a krystalizace solí nebo reakčních produktů působením agresivního 

prostředí v pórech a v kapilárách betonu. Vyloučená pevná fáze a růst krystalů v pórovité 

struktuře vyvolává tlak na stěnu pórů a rozrušuje strukturu betonu 
[4]

. Typickým  příkladem 

tohoto druhu koroze je síranová koroze, která je spojena s vznikem ettringitu. 
[2]

 

 U nízkopevnostních propustných betonů dochází ke sníţení pevnosti během 

několika týdnů aţ měsíců. U vysokopevnostních hutných betonů se tento druh koroze 

můţe projevit aţ po několika letech. Stupně poškození stavebního materiálu popisuje 

tabulka č. 2. 
[4]  

 

Tab. 2: Kritéria stupně koroze 
[4] 

Míra koroze 

Typ koroze 

I. II. III. 

Slabá 
Vyluhování podél 

mechanických trhlin 

Narušení povrchu na 

rozích a hranách 

Slabé trhlinky na 

rozích a hranách 

Střední 

Vyluhování i jinak 

neporušenými 

plochami betonu 

Výrazné narušení 

betonu na rozích a 

hranách, začínající 

porušování ploch 

Silnější trhlinky na 

rozích a hranách, 

první známky 

bobtnání betonu 

Silná 

Rozrušení horní 

vrstvy betonu 

Rozrušení horní 

vrstvy betonu, 

rozsáhlé porušení 

ploch 

Trhliny i na 

plochách, 

odlupování betonu 

 

 Koroze III. druhu je většinou způsobena sírany. Hlavní příčinou síranové koroze 

jsou síranové anionty (SO4
2-

) a produkty interakce síranů s betonem. Síranové ionty jsou 

transportovány do betonu v různých koncentracích vodou zároveň s vápenatými, 
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hořečnatými a sodnými kationty. Sírany se obvykle vyskytují v podzemních vodách a jsou 

obsaţeny v některých typech průmyslových a odpadních vod. Nejvíce agresivní jsou 

rozpustné sírany, neboť nerozpustné sírany jako jsou PbSO4 a BaSO4 neuvolňují síranové 

ionty a korozi proto nezpůsobují. 
[4, 5] 

 Formy síranové koroze betonu vyrobeného z portlandského cementu 
[4]

: 

a) Tradiční síranová koroze – vede k tvorbě sádrovce a ettringitu 

b) Thaumasitová koroze – produktem tohoto druhu koroze je thaumasit 

 

a) Tradiční síranová koroze 

 Pro vznik této koroze, kdy vzniká sádrovec a ettringit musí být splněno několik 

předpokladů 
[4]

: 

 Zdroj síranů (sírany a sulfidy obsaţené v zemině) 

 Proudící voda 

 Přítomnost hydroxidu vápenatého a kalciumalumináthydrátu v cemetu 

Sírany reagují s Ca(OH2) a způsobují sádrovcovou korozi podle rovnice 
[5]

: 

2- -

2 4 2 4 2Ca(OH) + SO +2 H O CaSO 2H O+ 2 OH   

 Sádrovec pak reaguje s kalciumalumináthydrátem. Výsledným produktem této 

reakce je pak kalciumsulfoalumináthydrát neboli ettringitu 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O)
[4]

. Tento komplex reakcí lze při zjednodušení popsat rovnicí 

[5]
: 

2 3 2 4 2 2 2 3 4 23CaO Al O 6H O + 3 (CaSO 2H O) + 19 H O 3CaO Al O 3CaSO 32H O        

 Vzniká málo rozpustný ettringit, taktéţ nazývaný Candlotova sůl nebo cementový 

bacil, protoţe tvoří jehlicovité krystaly podobné bakteriálním buňkám (obr. č.2). 
[5]
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Obr. 2: Mikrostruktura ettringitu 
[7] 

 

 Při laboratorních zkouškách bylo dokázáno, ţe prvotním efektem reakcí je 

zvýšení pevnosti betonu, protoţe reakční produkty vyplňují prostory v pórech. Po naplnění 

pórů reakčními produkty dochází k vzniku vnitřního napětí v betonu, které způsobuje 

rozpínání a můţe postiţenou oblast betonu porušit.  Ettringit při svém vzniku zvětšuje svůj 

objem asi 2,5krát 
[4]

. Podle Bilčíka a Dohnálka 4,8krát 
[2]

. 

 

b) Thaumasitová koroze 

 Pro vznik tohoto druhu koroze, kdy vzniká thaumasit musí obvykle současně 

působit tyto faktory 
[4]

: 

 Zdroj síranů  

 Přítomnost proudící podzemní vody 

 Zdroj kalciumsilikáthydrátu  

 Přítomnost uhličitanů  

 Nízká teplota okolního prostředí 

 Při splnění všech těchto podmínek vzniká při reakcích mezi 

kalciumsilikáthydrátem, uhličitany a síranovými ionty sloučenina thaumasit, jejíţ 
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chemický vzorec je CaSiO3.CaCO3.CaSO4.15H2O. Beton trpící thaumasitovou 

formou koroze můţeme vidět na obr. č. 3. 
[4]

 

 

Obr. 3: Beton trpící thaumasitovou formou koroze 
[4] 

3.2.4 Alkalicko-křemičitá reakce 

 Při reakci alkálií s kamenivem dochází k rozpínání, při kterém vznikají trhliny. 

Tyto trhliny negativně ovlivňují fyzikální a mechanické vlastnosti betonu. 
[47] 

 Alkalicko křemičitá reakce je komplex reakcí mezi částicemi reaktivního SiO2, 

který je obsaţen v kamenivu a mezi alkalickými roztoky v betonu. Výsledkem této reakce 

je alkalicko křemičitý gel, který svým zvětšováním objemu vede k porušení struktury 

betonu. 
[47] 

  

 Alkalicko křemičitá reakce je dvoustupňový proces 
[47]

: 

1) 
2alkálie + reaktivní SiO gel  

2) gel + vlhkost rozpínání  

  

Příklad poškození betonu alkalicko-křemičitou reakcí můţeme vidět na obrázku č. 4. 
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Obr. 4: Beton postiţený alkalicko-křemičitou reakcí 
[2] 
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4 Biologická koroze 

 Biokoroze je definována mnoha způsoby, které jsou si navzájem velmi podobné. 

Některé vybrané definice biokoroze 
[8]

: 

 Biokoroze je elektrochemický proces, kde mikroorganismy mohou zahájit, 

usnadnit nebo urychlit proces samotné koroze materiálu. 

 Biokoroze se týká vlivu mikroorganismů na kinetiku procesu koroze, 

způsobenou mikroorganismy ulpívajícími v prostředí zvaném biofilm. Pokud 

je koroze ovlivněna jejích aktivitou, jsou dalšími poţadavky: zdroj energie, 

zdroj uhlíku, donor elektronů, akceptor elektronů a voda. 

 Shrnutí výše uvedených příkladů 
[8]

: 

 Biokoroze je elektrochemický proces. 

 Mikroorganismy jsou schopny ovlivnit rozsah, závaţnost a průběh koroze. 

 V průběhu procesu biokoroze musí být přítomen zdroj energie, zdroj uhlíku, 

donor elektronů, akceptor elektronů a voda.  

 Kromě pojmu biokoroze se můţeme také setkat s názvy jako jsou biologická 

degradace, biodegradace, biologické poškození, biologické znehodnocení, biodeteriorace, 

které rovněţ zahrnují danou problematiku změny vlastností hmot v důsledku působení 

ţivých organismů. 
[4] 

 

4.1 Vznik biokoroze 

 Biokoroze stavebních materiálů je synergický proces, který je iniciovaný 

komplexem činitelů spojených s biochemickými projevy metabolismu ţivých organismů i 

reliktů včetně antropogenních zásahů člověka. Při studiu geneze a posuzování agresivity 

podzemních vod je důleţitý stav nasycení vody vůči atmosféře a okolnímu horninovému 

prostředí s ohledem na rovnováţný stav tohoto systému. Atmosféra transportem bakterií a 

znečištění SO2 vedoucím k agresivitě sráţek podstatně přispěla k acidifikaci půd, hornin a 

vod k procesům koroze a biokoroze stavebních hmot. 
[9] 
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 Při vzniku biokoroze stavebních materiálů jsou významné různé typy agresivních 

vod, které působí u základů staveb. Přítomností ţivých organismů a jejich metabolitů jsou 

iniciovány změny a degradační biochemické procesy buď přímo na počátku, nebo pokud 

došlo k infikaci aţ později ve vzdušném, vodním nebo půdním prostředí specifického 

chemického sloţení zásobeného dostatečně ţivinami a s vodou s pH příznivým k rozvoji 

mikroorganismů. 
[9]

 

 

4.2 Základní dělení biokoroze 

 Biokoroze je obor s širokým rozvojem v praxi. Je dělena na podoby zahrnující 

procesy od poškození silnic, betonových staveb moří, pevnin a sladkovodních nádrţí, přes 

rozklad technických materiálů na skládkách, poškození zdiva a střech způsobených 

vzduchem šířenými mikroorganismy aţ po rozklad implantátů v tělech ţivých organismů v 

medicíně. Vedle studia procesů degradace hledá biokoroze vyuţití svých poznatků pro 

získávání energie v procesu řízeného rozkladu hmoty a v preventivní ochraně před 

biokorozí. 
[9] 

 

 Základní členění 
[10]

: 

 Biodeteriorace technických materiálů – zahrnuje poškozování anorganických 

stavebních hmot, kovy, plasty, papír, elektrotechniku 

 Biodegradaci technických materiálů – rozklad odpadu na skládkách 

 Bioredempci polymerních implantátů – rozklad polymerů v tělech ţivočichů 

 Další dělení je podobné jako v mikrobiologii nebo medicíně na tři etapy 
[9]

: 

 Infekce – toto stádium je obtíţně postiţitelné, neboť přenos bakterií pro 

infekci je moţný kdekoliv vzduchem 

 Inkubace – je to úsek od infekce přes mikrobiologický rozvoj aţ po projevy 

zhoršení technického stavu 

 Manifestace – je to období, kdy je zjevné významné poškození materiálu  
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4.3 Úloha biofilmu 

 Pojem biofilm zahrnuje obrovskou škálu mikrobiálních sdruţení, která se běţně 

vyskytují na fázovém rozhraní. Ve vodním prostředí jsou mikrobiální buňky přichyceny k 

pevnému povrchu včetně kovů. Imobilizované buňky rostou, rozmnoţují se a produkují 

extracelulární polymery, které dohromady tvoří útvar zvaný biofilm. Biofilm je tedy 

výsledek uskupení, růstu a odtrţení (obr. č. 5). 
[11]

 

 

Obr. 5: Ţivotní cyklus biofilmu ve třech krocích: (1) přichycení, (2) růst kolonií a (3) oddělení 
[11]

 

 Počet buněk, které se přichytí na povrch závisí na povrchových vlastnostech 

materiálu, fyziologickém stavu buněk a na hydrodynamice. Metabolická aktivita 

mikroorganismů v biofilmu můţe změnit pH v okolí aţ o tři stupně a více. 
[11] 

  Bakterie v biofilmu mohou mít výrazně odlišné vlastnosti, kterými se liší od 

volně plovoucích bakterií. Biofilm jim umoţňuje spolupracovat a komunikovat různými 

způsoby. Jednou z výhod tohoto prostředí je zvýšená odolnost buněk proti saponátům a 

antibiotikům. Hustá extracelulární matrix a vnější buněčná vrstva chrání celé toto 

společenství mikroorganismů. 
[12] 

 Pozitivní funkce biofilmu 
[4]

: 

 Uţitečná mikroflóra – filtrovací systémy, louţení rud, inhibitory patogenů atd. 

 Pordukce enzymů a metabolitů – biodegradace, bioremediace 

 Spolutvorba ekosystémů 
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 Negativní funkce biofilmu 
[4]

: 

 Degradace potravin 

 Příčina chronického onemocnění organismu 

 Spoluúčast na degradaci materiálů 

 Ochranné prostředí patogenů na povrchu implantátů a protetických pomůcek 

 

4.4 Složení betonu 

 Beton je jeden z nejpouţívanějších stavebních materiálů. Skládá se ze dvou 

sloţek, kameniva a cementové matrice, která spojuje jednotlivá zrna kameniva. Kamenivo 

je sloţeno ze dvou sloţek – písek a štěrk. Cementová matrice je sloţena z cementu a vody. 

Nejznámější a nejpouţívanější je portlandský cement. 
[13]

 

 Portlandský cement je základní sloţkou všech hydraulických pojiv. Můţeme ho 

charakterizovat jako práškové hydraulické pojivo tvořené jemně mletým křemičitanovým 

slínkem a zpomalovačem tuhnutí. Portlandský cement se vyrábí přípravou surovinové 

směsi, vypálením směsi na slínek, následným chlazením a odleţením slínku (obr. č. 6). 
[14]

 

 

Obr. 6: Schéma výroby portlandského cementu 
[14] 
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4.5 Biokoroze betonu 

 Proces biokoroze se projevuje nejen na povrchových konstrukcích, ale také na 

konstrukcích základových. Základové konstrukce bývají zcela v kontaktu s okolní 

zeminou. Půdy většinou obsahují různé minerální částice a organické zbytky, které jsou 

více či méně vlhké. Mezi hlavní zdroje vody patří atmosférické sráţky. Atmosféra půdy je 

odlišná od atmosféry, která se nachází nad půdou. Obsahuje méně O2 a více CO2. 
[4]

 

 Rodgers et al. uvádí sedm hlavních chemických a fyzikálních faktorů způsobující 

degradaci betonu. Patří mezi ně napadení sírany a chloridy, alkalické reakce, vyplavování 

vody, zamrzání a tání, krystalizace solí, koroze v důsledku expanze betonářské oceli a 

kyselé deště. 
[15] 

 Biokorozi betonu většinou způsobují chemoautotrofní bakterie, mezi které patří 

sirné, desulfurikační, nitrifikační, denitrifikační a silikátové chemoorganotrofní bakterie. 

Spolupůsobením mikroorganismů probíhají na betonu korozní procesy I. a III. typu. 

Faktory ovlivňující průběh biokoroze betonu 
[4]

:  

 Pevnost a porozita  

 Příměsi 

 Izolační vrstva 

 Poměr agresivních látek 

 Sloţení cementu 

 

4.6 Biokoroze betonu v kanalizačním prostředí 

 Biokorozí při účasti SRB jsou postiţeny především odpadní a kanalizační potrubí 

z vnitřní strany. Koroze vznikající při částečném plnění profilu kanalizace se nazývá 

biogenní síranová koroze. Sírany a SRB jsou obvykle součástí odpadní vody, která jimi 

protéká. Soli, které jsou obsaţeny v pevné formě beton nepoškozují, nejvíce reagují sírany 

sodný, vápenatý, hořečnatý a draselný. Tyto látky bývají obsaţeny v podzemních vodách, 

splaškových vodách ale také v dešťových vodách. Biokorozi betonu způsobují produkty 

metabolismu vyšších ţivočichů, jako jsou moč a exkrementy, ale také bakterií, vznikajících 

při různých biochemických pochodech. Tvorbu biokoroze zvyšují následující faktory 
[3]

: 
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 Koncentrace agresivních látek 

 Nízké pH 

 Dlouhá průtočná doba 

 Malá průtočná rychlost 

 Vysoká teplota odpadní vody 

 Přítomnost bakterií 

 

 Kanalizační roury bývají obvykle naplněny do poloviny své výšky s rychlostí 

průtoku 0,6 m/s 
[16]

. Těţší částice sedimentují u dna, zatímco bakteriální růst se odehrává 

na zdech, kde tvoří biofilm. Biofilm vytváří výborné prostředí pro růst bakterií 
[9]

. 

Biogenní síranová koroze postihuje pouze vlhkou část neomočeného potrubí, působí tedy 

pouze v prostředí s plynem nad hladinou protékající odpadní vody. Můţeme rozlišit 

několik forem biogenní síranové koroze, které jsou způsobeny biochemickou tvorbou 

H2SO4 
[3]

: 

 Endogenní forma – síranová koroze vzniká uvnitř kanalizačního systému 

 Autogenní forma – vzniká spojením anorganické a organické síry v biofilmu 

 Alogenní forma – vznik sulfidů díky nepříznivým provozním podmínkám 

 Exogenni forma – vznik sulfidů přímo v průmyslové odpadní vodě 

 

 V odpadní vodě, která obsahuje bílkoviny, se za účasti mikroorganismů aerobně 

nebo anaerobně odbourávají sirné sloučeniny. Sírany vznikající v dopravované odpadní 

vodě jsou bakteriemi biochemicky redukovány v anaerobním prostředí na sulfan, který se 

dále hromadí nad protékající odpadní vodou. V prostředí, kde není plně vyuţito 

kanalizačního profilu s minimálním částečným plněním a nedostačující ventilací dochází 

ke vzniku nestálých sirných sloučenin 
[3]

.  

 Nově poloţené kanalizační betonové potrubí má pH okolo 11 – 12. Tato vysoká 

hodnota pH je výsledkem přítomnosti hydroxidu vápenatého, který beton obsahuje. 

Vysoká hodnota pH na povrchu kanalizačního potrubí nedovolí růst bakteriím, ačkoliv se 

pH postupem času sniţuje působením oxidu uhličitého a sulfanu. Oba tyto plyny jsou 
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známé jako kyselé plyny, protoţe společně s vodou tvoří slabé kyseliny. Z oxidu uhličitého 

vzniká kyselina uhličitá a ze sulfanu vzniká kyselina thiosírová a kyselina polythionová. 

Tyto plyny se rozpouštějí ve zkondenzované vodě na povrchu kanalizačního potrubí. 

Následně vzniklé produkty pak reagují s hydroxidem vápenatým a sniţují pH na hodnotu, 

která umoţní osidlování povrchu bakteriemi. V tomto prostředí se sirné sloučeniny 

biochemicky oxidují na elementární síru, kterou následně oxidují acidorezistentní bakterie 

rodu Acidithiobacillus na kyselinu sírovou. Bakterie rodu Acidithiobacillus  jsou schopny 

ţivota při nízkých hodnotách pH. V běţné odpadní vodě, kde teplota činí 10 – 20 °C je 

obsah kyseliny sírové přibliţně 7 – 9%, maximální koncentrace můţe kyselina sírová 

dosáhnout při teplotě okolo 30 °C. Proces biokoroze, který probíhá v kanalizačním potrubí 

je znázorněn na obr.7. 
[17]

 

 Proces biokoroze probíhá za účasti SRB obsaţených v dopravované vodě za 

vzniku sulfanu podle reakce 
[18]

: 

SRB- 2- - -

3 4 2 3 22 CH CHOHCOO + SO 2 CH COO + 2HCO + H S  

 Vzniklý sulfan dále difunduje do vrchní části kanalizační roury, kde je pomocí 

bakterií rodu Acidiothiobacillus oxidován na kyselinu sírovou. Kyselina sírová následně 

rozkládá beton a uvolněné částečky betonu se usazují na dně kanalizační roury, coţ má za 

následek zeslabování kanalizační roury a  její propad. 
[18]

 

 Kyselina sírová dále reaguje se silně zásaditým betonem a vytváří materiály jako 

je ettringit (3CaO•Al2O•3CaSO4•32H2O)  nebo sádra (CaSO4•2H2O). Tento proces 

narušuje strukturu betonové kanalizační roury. Ettringit je drobivý materiál, který se tvoří z 

neúplné reakce kyseliny sírové a cementu. Sádra je finálním produktem reakce kyseliny 

sírové a cementu. Sádra vzniklá touto reakcí má tvarohovitou konzistenci a narušuje 

stabilitu kanalizační roury. 
[19] 

 Tento proces je také velmi častou příčinou smrtelných úrazů při čištění ţump a 

kolektorů z důvodu otravy sulfanem. Takovéto práce musí být prováděny odborně s 

příslušným dodrţování bezpečnostních postupů. 
[18]
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Obr. 7: Procesy vedoucí ke vzniku síranové koroze v kanalizační rouře 
[3] 

 

 Síranovou korozí bývají nejvíce ohroţeny kanalizační úseky s 
[3]

: 

 Čerpadly 

 Zaústění tlakových kanalizačních systémů 

 Zaústění odpadních a průmyslových vod, které obsahují sulfidy 

 Kanalizační potrubí postiţené síranovou korozí můţeme vidět na obr. č.8 a č.9. 

 

Obr. 8: Kanalizační potrubí postiţené síranovou korozí 
[20] 
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Obr. 9: Bliţší pohled na stěnu kanalizačního potrubí postiţeného síranovou korozí 
[20] 

 

4.6.1 Sulfan a jeho vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti 

 Sulfan je bezbarvý, hořlavý plyn, který je těţší neţ vzduch a lehce kondenzuje na 

bezbarvou kapalinu. Je velmi dobře rozpustný ve vodě a etanolu. 
[21]

 

 

Toxikologické vlastnosti 

 Sulfan je plyn, který páchne po shnilých vejcích. Čichem lze tento plyn rozeznat v 

koncentracích 1,4 – 2,3 mg/m
3
 

[22]
. Při mírné otravě sulfanem se dostavuje pálení očí, 

dráţdění nosu, kovová chuť v ústech, bolest hlavy, tlak na prsou. Při vyšších koncentracích 

se projevuje zúţení zornic, cyanosa, zvracení, křeče, koma. Sulfan působí na nervovou 

soustavu a váţe se na hemoglobin. Do organismu vstupuje nejčastěji dýchacími cestami, 

méně často pokoţkou. H2S reaguje s hemovým ţelezem za vzniku sulfhemoglobinu, který 

narušuje dýchací řetězec. 
[22]

 

 

4.6.2 Testování kvality betonu 

Rychlost biokoroze bakteriálním působením závisí na kvalitě betonů. Pro vývoj 

speciálních betonů odolných vůči působení sulfureta byla vyvinuta laboratorní metoda, 
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která dokáţe stimulovat proces biokoroze pro posuzování jejich kvality. Zařízení je 

uvedeno na obr. č.10. 
[21] 

 

Obr. 10: Laboratorní zařízení na hodnocení kvality betonu: (1) kontrola H2S, (2) analyzátor H2S, (3) 

přidávání H2S, (4) přidávání vzduchu, (5) vzorky betonů, (6) kalibrace H2S, (7) vstup vodíku, (8) stlačený 

vzduch, (9) odvod vzduchu, (10) kyselina, (11) zásada, (12) výtok, (13,14) kontrola teploty, (15) neutralizace 
[24] 

 Jednotlivé vzorky betonů jsou umístěny v komoře, kde teplota dosahuje 30 °C, 

vlhkost činí 95 % a obsah H2S je 100 ppm. Vzorky jsou inokulovány bakteriemi 

Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus intermedius, Acidithiobacillus 

neapolitanus. Tato metoda posuzuje drsnost povrchu nebo úbytek hmotnosti testovaného 

vzorku v závislosti na čase. Testovaný vzorek je porovnáván se standardem. 
[21] 

 

4.7 Analýza betonu z odpadní roury postižené biokorozí 

 Většina studií zabývajících se problematikou biokoroze betonu ukázaly, ţe 

bakterie Acidithiobacillus thiooxidans a další bakterie rodu Acidithiobacillus jsou 

zodpovědné za vznik biokoroze. 
[23]
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 V této studii bylo izolováno devět heterotrofních bakterií, dvě autotrofní bakterie 

a čtyři houby z korozí postiţené betonové roury. Vzorky betonu pocházely z Houstonu 

(USA) a Melbourne (Austrálie). Vzorky z obou měst obsahovaly stejné kultury bakterií i 

hub. Izolované mikroorganismy byly podrobeny 16S rRNA analýze. Tato analýza 

potvrdila přítomnost rodu Bacillus, Microbacterium a bakterií Ochrobactrum anthropi a 

Acidithiobacillus thiooxidans ve vzorcích. Výsledky testů ukázaly, ţe všechny houby a šest 

heterotrofních bakterií vyuţívá thiosulfát a elementární síru jako jediný zdroj energie. U 

některých bylo zjištěno, ţe vyuţívají thiosulfát jako kokultury s jinými organismy, které 

byly ztraceny při izolaci kokultur. Tato zjištění potvrdila sloţitost mikrobiologické 

populace v procesu biokoroze. 
[23] 

 

4.8 Biokoroze betonu ve starých důlních zátěžích 

 Pilíře, sběrací kanály a nádrţe, které slouţili ke sběru a transportu kyselých 

důlních vod jsou většinou vyrobeny z betonu. Na biokorozi betonu má velký vliv 

sulfuretum. Sirné a desulfurikačn bakterie tvoří dvě hlavní skupiny mikroorganismů 

sulfureta.  

 Na toto téma byla vypracována studie biokoroze pomocí bakterií rodu 

Desulfovibrio a Acidithiobacilus. Byly zde pouţity bakterie Desulfovibrio desulfuricans a 

Acidithiobacilus thiooxidans. Bakterie D. desulfuricans byla izolována z pramene 

Gajdovka na Slovensku. Bakterie A. thiooxidans byla izolována z kyselých důlních vod z 

oblasti Smolník na Slovensku.  

 V tomto výzkumu byly jako vzorky pouţity betonové válečky o výšce 20 mm a 

průměru 25 mm, na kterých bylo simulováno působení sulfureta. Bylo zjištěno porušení 

povrchu betonových válečků, úbytek váhy a uvolnění vápníku. Porušení vzorků bylo 

zkoumáno pomocí atomové, elektronové a stereomikroskopie. 

 Tato studie potvrdila, ţe bakterie D. desulfuricans a A. thiooxidans způsobují 

vyluhování vápníku do roztoku a úbytek váhy betonových válečků. Dále byly zjištěny 

vzniklé krystalky ettringitu. 
[24] 

 



Jaromír Tůma: Biokoroze betonu v kanalizacích 

2012       24 

 

4.9 Biokoroze betonu způsobena houbou rodu Fusarium 

 Rod bakterií Acidithiobacilus je znám pro svou schopnost rozkládat beton. Tato 

studie porovnává degradační účinky A. intermedius a Fusarium sp. na betonové vzorky. Ze 

vzorku degradovaného betonu byla izolována neznámá houba, která byla pozdějí 

identifikována jako Fusarium sp. Hyfy těchto hub jsou schopny proniknout povrchem 

betonu a degradovat jej. Tato houba byla dále pouţita v experimentu zabývajícím se 

degradací betonu ve srovnání s bakterií A. intermedius.  

 Během prvních 30-ti dní studie bylo zjištěno stejné mnoţství vyluhovaného 

vápníku z betonu vlivem Fusarium sp. a A. intermedius. Inokulace obou organismů 

zároveň vedla ke zvýšenému uvolňení Ca
2+

 iontů. V této studii byly také pozorovány 

změny hmotnosti u jednotlivých betonových vzorků během 147 dní.  

 Vzorky, které byly inokulovány bakterií A. intermedius vykazovaly 18% ztrátu 

hmotnosti. Vzorky naočkované houbou Fusarium sp. vykazovaly 24% ztrátu hmotnosti. 

Bylo zjištěno, ţe Fusarium sp. způsobuje větší poškození betonu neţ A. intermedius. 
[25] 
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5 Bakterie podílející se na biokorozi stavebních kompozitů 

 Pro stavební materiály představují z chemického hlediska největší nebezpečí 

bakterie. Bakterie potřebují k růstu především uhlík, dusík, minerální látky a energii. 

Optimální teplota pro růst bakterií je 5 – 35 °C. 
[26] 

 Dělení bakterií dle způsobu získávání energie 
[26]

: 

 Autotrofní bakterie  

 Heterotrofní bakterie  

 Chemotrofní bakterie  

 Fototrofní bakterie  

 

 Dále můţeme bakterie rozdělit podle nároku na kyslík na 
[18]

: 

 Aerobní 

 Anaerobní 

 Fakultativně aerobní 

 

 Největší nebezpečí pro stavební materiály vykazují bakterie chemotrofní a 

autotrofní. 
[26] 

 

5.1 Desulfurikační bakterie 

 Desulfurikační bakterie jsou jedinečná fyziologická skupina prokaryotních 

organismů, protoţe mají schopnost vyuţívat sulfát jako konečný akceptor elektronů v 

dýchacím řetězci. Desulfurikační bakterie jsou na zemi široce rozšířeny a hrají důleţitou 

roli v přírodě jejich různými interakcemi 
[27]

. Tyto bakterie byly objeveny Beijernickem v 

roce 1895. 
[28] 
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Fyziologické vlastnosti 

 Tyto mikroorganismy jsou 
[18]

: 

 chemoorganotrofní  

 Striktně anaerobní  

 

Optimální růstové podmínky 
[4]

: 

 pH  6,5 - 7,3 

 teplota: mezofilní druhy 30 °C – 37 °C 

             termofilní druhy 50 °C – 70 °C  

 

Biochemické vlastnosti 

 Vzhledem k anorganickému nebo organickému charakteru energetického zdroje 

desulfurikačních bakterií rozlišujeme dva typy anaerobní respirace 
[18]

: 

 Autotrofní redukce síranů – energetickým zdrojem při této redukci je plynný 

vodík. Probíhá v několika stupních. Sumární rovnice probíhajícího děje: 

SRB2- 2-

4 2 2

-1

0

SO + 4H S + 4H O

ΔG = -152,4 kJ mol




 

 Heterotrofní redukce síranů – pro tento typ reakce slouţí jako energetický zdroj 

jednoduché organické látky. Probíhá také v několika stupních. Rozlišujeme dva typy 

oxidace podle konečného produktu: 

 Nekompletní heterotrofní oxidace organického substrátu, kde jako konečný 

produkt vystupuje acetát. Způsobuje ji například druh Desulfobrio 

desulfuricans podle rovnice: 

SRB- 2- - -

3 4 3 3 2

-1

0

2CH CHOHCOO + SO 2CH COO + 2HCO + H S

ΔG = -159,9 kJ mol
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 Kompletní heterotrofní oxidace organického substrátu. Při této reakci 

vystupuje jako konečný produkt voda a oxid uhličitý. Realizuje ji například 

Desulfobacter postgatei podle rovnice: 

SRB

3 4 3 2 3 2 2 24CH COCOONa + 5MgSO MgCO + 2Na CO + 5H S+5CO + H O
 

 V procesu anaerobní respirace produkují desulfurikační bakterie značné mnoţství 

plynného sulfanu (aţ 2 g.l
-1

). 
[18] 

 Anaerobní respirace není jediný způsob získávání energie těchto mikroorganismů. 

Tyto bakterie dokáţí také fermentovat ethanol nebo laktát, coţ znázorňuje následující 

chemická rovnice. 
[18] 

SRB- - - +

3 2 3 3 4

-1

0

2CH CHOHCOO  + H O 2CH COO + HCO + H + CH

ΔG = -159,9 kJ mol




 

 

Využití a negativní projevy  

 Tyto bakterie se především vyuţívají k eliminaci vlivů průmyslové výroby na 

kvalitu ţivotního prostředí především vod. Jejich biologické aktivity se dá vyuţít v 

procesech 
[4]

: 

 odstraňování těţkých kovů z průmyslových odpadních vod 

 odstraňování síranů z odpadních vod 

 výroba síry a kyseliny sírové z odpadních vod  

  

Desulfurikační bakterie jsou také původci některých negativních vlivů na ţivotní prostředí, 

mezi které patří 
[18]

: 

 biokoroze kovových potrubí 

 biokoroze betonů a stavebních materiálů 

 znehodnocování leteckých paliv  
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Rod Desulfovibrio 

 Rod Desulfovibrio jsou gramnegativní bakterie, které netvoří spóry. Bakterie 

nabývají průměru kolem 0,5 - 1 µm 
[29]

. Jsou to malé vibria nebo delší spirila. Obsahují 

cytochrom c3, který je zde dominantní. Mohou však také obsahovat další cytochromy 

(včetně cytochromu b). Bakterie rodu Desulfovibrio obsahují také enzym desulfoviridin, 

který hraje důleţitou roli při anaerobní oxidaci uhlíku. 
[18]

 

Zařazení bakterií (Kluyver & van Niel, 1936): 

 říše: Bacteria 

 kmen: Proteobacteria 

 třída: Deltaproteobacteria 

 řád: Desulfovibrionales 

 čeleď: Desulfovibrionaceae 

 rod: Desulfovibrio 

 

 

Obr. 11: Desulfovibrio desulfuricans 
[30]

 

Zástupci 
[30]

: Desulfovibrio desulfuricans (obr. č.11), Desulfovibrio vulgaris, Desulfovibrio    

gigas, Desulfovibrio gracilis 

Rod Desulfotomaculum 

 Rod Desulfotomaculum jsou grampozitivní bakterie tvořící spóry. Bakterie mají 

mírně zakřivený nebo rovný tvar se zaoblenými konci. Obsahují cytochrom b. Tento rod je 
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jediný z rodů desulfurikačních bakterií vyznačující se tvorbou endospor. Endosopry mají 

čočkovitý tvar a v buňce jsou umístěny terminálně nebo subterminálně. 
[18]

 

 Jako dárce uhlíku a elektronů slouţí jednoduché organické sloučeniny, které jsou 

také kompletně oxidovány na CO2 nebo částečně na acetát. Síran, siřičitan a thiosíran jsou 

obvykle elektronovými akceptory a jsou redukovány na H2S. Některé druhy mohou také 

vyuţívat jako substrát fruktosu, glukosu, pyruvát nebo laktát. Bakterie tohoto rodu 

obsahují membránově vázaný, rozpustný cytochrom typu b a c. Hlavním menachinonem je 

MK-7. 
[31]

  

Zařazení bakterií (Campbell & Postgate, 1965): 

 říše: Bacteria 

 kmen: Firmicutes 

 třída: Clostridia  

 řád: Clostridiales 

 čeleď: Peptococcaceae 

 rod: Desulfotomaculum 

 

Obr. 12: Desulfotomaculum acetoxidans 
[32]

 

 

Zástupci 
[10]

: Desulfotomaculum acetoxidans (obr. č. 12), Desulfotomaculum nigrificans, 

Desulfotomaculum ruminis 

5.2 Sirné bakterie 

 Jako první vyizoloval sirné bakterie Beijerich v roce 1904. Od této doby byl 

objeven velký počet druhů těchto bakterií. 
[18] 
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Fyziologické vlastnosti: 

 Tyto bakterie jsou 
[33]

: 

 chemolitotrofní  

 aerobní  

 Optimální růstové podmínky 
[33]

: 

 pH – nejlepší růstové podmínky pod pH 4,0 

 teplota: mezofilní druhy 30 °C – 35 °C 

 termofilní druhy 45 °C 

 

Rod Acidithiobacillus 

 Jsou to acidofilní aerobní, autotrofní, gramnegativní 0,5 - 1,5 μm se zaoblenými 

konci. Mají jeden nebo více bičíku, díky kterým se mohou pohybovat. Všechny druhy rodu 

Acidithiobacillus jsou schopny vyuţívat síru a její redukované anorganické sloučeniny jako 

zdroj energie. Konečným produktem oxidace je síra. Pouze A. ferroofxidans je schopen 

získávat energii pomocí oxidace Fe
2+

 na Fe
3+

. Jako zdrojem uhlíku těmto bakteriím slouţí 

atmosférický CO2. 
[18]

 

 Bakterie byly izolovány z míst, kde se vyskytuje H2S nebo z míst, kde mohou 

oxidovat volnou síru, thiosulfát nebo příbuzné sloučeniny. 
[29] 

 

 Zařazení bakterií (Kelly & Wood, 2000): 

 říše: Bacteria 

 kmen: Proteobacteria 

 třída: Gammaproteobacteria  

 řád: Acidithiobacillales 

 čeleď: Acidithiobacillaceae 
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 rod: Acidithiobacillus 

 

Obr. 13: Acidithiobacillus thiooxidans 
[34] 

Zástupci 
[10]

: Acidithiobacillus thiooxidans (obr. č.13), Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Acidithiobacillus novelus 

 

5.3 Nitrifikační bakterie 

 Nitrifikační bakterie řadíme mezi chemolitotrofní bakterie. To znamená, ţe jako 

zdroj energie vyuţívají anorganické soli a obvykle nedokáţou utilizovat organický 

materiál. Tyto bakterie oxidují amoniak pro své energetické potřeby a ukládají CO2. 

Většinou jsou nepohyblivé. Pro svůj optimální růst musí kolonizovat povrch. Na svém 

povrchu vylučují tenkou lepkavou vrstvičku, kterou se přichycují k povrchu. Rody 

Nitrobacter a Nitrosomonas jsou aerobní, gramnegativní tyčky o délce 0,6 – 4 μm. 
[35]

 

Nitrifikace  

 Nitrifikace je proces, při kterém dochází k oxidaci amoniaku na dusitan za účasti 

mikroorganismů. Nitrifikace je primárně uskutečňována pomocí dvou rodů autotrofních 

nitrifikačních bakterií. 
[36] 

 V prvním kroku nitrifikace bakterie oxidují amoniak na dusitan podle rovnice 
[36]

: 

- + -

3 2 2NH +O NO +3H +2e  

Tato reakce probíhá za účasti bakterií rodu Nitrosomonas. 
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 Ve druhém kroku bakterie oxidují dusitan na dusičnan podle rovnice 
[36]

: 

- + -

2 2 3NO +H O NO +2H +2e   

Tato reakce probíhá za účasti bakterií rodu Nitrobacter. 

 

Fyziologické vlastnosti: 

 Tyto bakterie jsou 
[35]

: 

 Chemolitotrofní 

 Aerobní 

 Optimální růstové podmínky 
[35]

: 

 pH (Nitrosomonas) 7,8 – 8,0 

 pH (Nitrobacter) 7,3 – 7,5 

 teplota 25 – 30 °C  

 

Rod Nitrosomonas 

 Bakterie rodu Nitrosomonas můţeme nalézt ve vodě a půdě, kde je dostatek 

amoniaku. Tyto bakterie metabolizují amoniak na dusitany. Amoniak je nejprve 

hydrolyzován na amin (NH2) a potom oxidován na dusitan (NO2). Několik kmenů 

Nitrosomonas je schopno utilizovat močovinu jako zdroj energie. Jsou fotofobní, coţ 

znamená, ţe dělají vše, aby se vyhnuly přímému světlu. Často je můţeme nalézt na stěnách 

budov, kde produkují kyselinu dusičnou. 
[35, 37] 

 Zařazení bakterií (Winogradsky, 1892): 

 říše: Bacteria 

 kmen: Proteobacteria 

 třída: Betaproteobacteria  

 řád: Nitrosomonadales 
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 rod: Nitrosomonas 

 

Obr. 14: Nitrosomonas 
[37] 

 

 

Rod Nitrobacter 

 Bakterie rodu Nitrobacter hrají důleţitou roli v dusíkovém cyklu. Vyuţívají 

energii z oxidace dusitanových iontů NO2
-
 na dusičnanové ionty NO3

-
. Tyto bakterie 

společně s rodem Nitrosomonas se podílejí na degradaci stavebního kamene. 
[38]

 

 Zařazení bakterií (Winogradsky, 1892): 

 říše: Bacteria 

 kmen: Proteobacteria 

 třída: Alphaproteobacteria  

 řád: Rhizobiales 

 rod: Nitrobacter 
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Obr. 15: Nitrobacter vulgaris 
[38]

 

Zástupci 
[10]

: Nirobacter alcalicus, Nitrobacter hamburgensis, Nitrobacter vulgaris (obr. č. 

15), Nitrobacter winogradskyi  

 

5.4 Denitrifikační bakterie 

 Jsou to většinou aerobní bakterie, které pro svůj růst vyuţívají nitrát jako 

elektronový akceptor. Rostou tedy aerobně bez přítomnosti nitrátů nebo anaerobně s 

přítomností nitrátů. Redukci nitrátů pouţívají k syntéze proteinů. Proces denitrifikace je 

ovlivněn teplotou. Teplotní optimum činí 25 °C, pro termofilní druhy 60 – 65 °C. 

Mechanismus denitrifikace uvádí následující rovnice 
[10]

: 

3 2 22NO + 10H N + 4H O + 2OH
 

 

Obr. 16: Pseudomonas fluorescens 
[39] 
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Zástupci 
[10]

: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens (obr. č. 16), rody 

Bacillus, Micrococcus, Achromobacter 

 

5.5 Silikátové bakterie 

 Silikátové bakterie řadíme mezi chemoorganotrofní druhy bakterií. Optimální 

růstové podmínky jsou při pH 7 a teplotě 15 – 30°C. Tyto bakterie většinou můţeme nalézt 

na hrubozrnných pískovcích s příměsí uhličitanů a jílových minerálů. Silikátové bakterie 

nejsou inhibovány vyššími koncentracemi solí ve zdivu a velmi dobře přeţívají v 

takovýchto nepříznivých podmínkách. Silikátové bakterie se řadí do formálně vytvořené 

skupiny, která obsahuje řadu odlišných rodů. Společným znakem je schopnost produkce 

organických kyselin jako je kyselina jablečná, fumarová, citrónová atd. 
[10] 

Zástupci 
[10]

: Bacillus circulans, Bacillus mucilaginosus, Bacillus lichenformis   

Micrococcus luteus 
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6 Provozní opatření a prostředky k zamezení vzniku biokoroze 

6.1 Kontrola stavu stokových sítí 

 Kontrola stavu stokových sítí se provádí za účelem posouzení stavu kanalizace, 

obnovy a kontroly provedených oprav. Kontrolu průlezných profilů provádí pracovník, 

který projde úseky s kamerou a vše pečlivě zaznamená. U neprůlezných profilů je nutno 

pouţít odlišné metody, mezi které patří 
[40]

: 

 Prohlídka kamerou nebo zrcadlem 

 Měření deformace profilu potrubí 

 Zjištění stavu pomocí georadaru 

 Další metody 

 Nejrozšířenější metodou je průzkum pomocí inspekčního vozíku (obr. č. 17). 

 

Obr. 17: Inspekční vozík s kamerovým zařízením ECO-Star-Elka 250 
[40] 

 Dalším hojně pouţívaným typem průzkumu je pomocí kamery, která je umístěna 

na teleskopické tyči. Teleskopická tyč se zasune do kanalizační šachty, kde kamera 

zaznamenává stav kanalizace (obr. č. 18 ). 
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Obr. 18: Průzkum pomocí šachtové kamery [40] 

 Na základě těchto průzkumů se provede zařazení poruch podle normy ČSN EN 

13508-2 „Posuzování venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek” a 

navrhne se vhodný způsob sanace. 
[40] 

 

6.2 Preventivní opatření k zamezení vzniku biokoroze 

 Mezi preventivní opatření můţeme zařadit prohlídku a pravidelné čištění 

kanalizace, díky kterému dochází k přerušení biokorozních procesů a tvorbě biofilmu. 

Vhodným intervalem pro čištění stokové sítě je 0,1x – 2x za rok. 
[3] 

 Průmyslové odpadní vody obsahující znečišťující látky pak musí být vhodným 

technologickým procesem ošetřeny. U velmi silně agresivních vod je nutné pouţít 

speciální ochranné nátěry, malty, obklady a upravené betonové směsi.
 [3] 

 Dalším z vhodných opatření proti vzniku biokoroze je omezení vzniku sulfidů 

například zvýšením průtočné rychlosti, sníţením doby zdrţení vody v potrubí a 

dostatečnou ventilací kanalizace. Mezi další vhodné metody patří vhánění vzduchu nebo 

přídavek chemických látek například peroxidu vodíku, dusičnanů, síranů ţeleza nebo solí 

kovů. Při dávkování takovýchto chemikálií do kanalizace je nutné zváţit dopad těchto 

látek na ţivotní prostředí. 
[3] 
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6.3 Biocidní přípravky 

 Ochrana materiálů před biokorozí spočívá v aplikaci přímých nebo nepřímých 

metod. 

 Nepřímé metody jsou takové, které mění parametry stavby jako jsou 
[4]

: 

 Relativní vlhkost 

 Obsah vody ve stavebním materiálu 

 Světelné podmínky 

 apod. 

 Přímé metody se dělí na 
[4]

: 

 Mechanické 

 Fyzikální 

 Biologické 

 Chemické  

 

 Biocidy jsou produkty, které slouţí k usmrcení mikroorganismů. Aplikují se buď 

jako průběţné injektáţe, skupinové dávky nebo kombinací obou. 
[41] 

 Biocidy můţeme rozdělit na 2 druhy. Jsou to oxidující a neoxidující biocidy. 

Oxidující biocidy pronikají do bakteriální buňky a ničí ji, zatímco neoxidující pronikají do 

biofilmu a ničí buněčnou membránu nebo poškozují mechanismy, kterými buňka získává 

energii. 
[8] 

 Příklady oxidujících a neoxidujících biocidů uvádím v tab. č. 3. 

 Biocoidy působí na mikrobiální buňku na tři cílové oblasti. Jsou to buněčná stěna, 

cytoplazmatická membrána a cytoplazma. 
[10] 

 Je třeba dodat, ţe fyziologická odolnost biofilmů proti oxidačním biocidům je 

méně výrazná. Kombinací oxidujících a neoxidujících biocidů pomáhá překonat odolnost 

biofilmů. 
[8] 
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Tab. 3: Příklady některých druhů biocidů 
[8]

 

Oxidující biocidy 

Chlór 

Bróm 

Peroxid sodíku 

Peroxid vodíku 

Chloraminy 

Ozón 

Neoxidující biocidy 

Formaldehyd 

Glutaraldehyd 

Akrolein 

Kvartérní amonné sloučeniny 

Amin 

Diamin 

Izothiazol 

karbamáty 

 

 Definice biocidního přípravku 

 Stanovuje ji zákon č. 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon formuluje definici 

takto 
[42]

: 

 „Biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek 

určených k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosaţení jiného 

regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým 

způsobem. Škodlivým organismem je kaţdý organismus, který má nepříznivý účinek na 

člověka nebo jehoţ přítomnost je neţádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo 

předměty, které uţívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní ţivé organismy 
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nebo na ţivotní prostředí; při pouţívání biocidních přípravků je škodlivý organismus 

cílovým organismem.“  

  V tomto zákonu jsou rovněţ stanoveny podmínky uvádění biocidních přípravků 

na trh. Biocidní přípravek lze uvést na trh pouze na základě povolení Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 
[4] 

 

6.4 Výzkum metod ochrany kanalizací před biokorozí  

Použití ftalocyaninů (Japonský patent, 1997) 

 Ftalocyaniny jsou organická barviva. Molekulu této chemické sloučeniny můţeme 

vidět na obr. č. 19. Celkově tedy molekula této sloučeniny představuje šestičlenný 

tetraazoporfyrinový heterocyklus se střídajícími se atomy uhlíku a dusíku. Iminové atomy 

dusíku v molekule ftalocyaninu dokáţí vytvářet s kovy komplexní sloučeniny nebo soli. 
[4]

 
 

 

Obr. 19: Molekula ftalocyaninu 
[43] 

 

 Některé sloučeniny obsahující ftalocyanin dokáţí inhibovat růst určitých 

mikroorganismů. Ftalocyaniny se vyuţívají pro dlouhodobou inhibici biodegradace betonu 

nebo malty, kterou způsobují sirné bakterie rodu Acidithiobacillus. Jako aditiva se preferují 

ftalocyaniny ţeleza, niklu, kobaltu, cínu a bezkovového ftalocyaninu. 
[4] 
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Zamezení koroze v kanalizacích použitím rozprašovacích procesů  

 Tato metoda byla původně navrţena Estefandim (1986) a dále zdokonalena 

skupinou zabývající se sanacemi. Proces ochrany proti biokorozi zahrnuje postřikový 

systém, který je namontovaný na plovoucí platformě. Plovoucí platforma sprejuje 

neomočenou vrchní část kanalizačního prostředí hydroxidem hořečnatým. Účelem tohoto 

procesu je neutralizovat kyseliny, které byly vytvořeny bakteriemi rodu Acidithiobacillus  

a tím zvýšit pH povrchu. Tento postup je třeba opakovat v pravidelných intervalech 

přibliţně kaţdých 6 – 9 měsíců, kvůli vyčerpání a vyplavování hydroxidu hořečnatého. 
[44] 

 

Ochrana proti biokorozi použitím 100% pevného polyuretanu  

 Tato metoda vyuţívá při ochraně betonu proti biokorozi 100% pevný polyuretan 

místo PVC a studeného dehtu. 100% pevný polyurethan byl vyvinut v Medison Chemicals 

a je povaţován za ekonomičtější neţ PVC a více spolehlivější neţ studený dehet. Pevný 

polyurethan byl testován v laboratoři po dobu pěti měsíců. 
[45]

 

 

Protikorozní ochrana betonových kanalizačních potrubí - Conshield  

 Z chemického hlediska je tento materiál stabilní derivát kvartérní amonné soli. 

Byl vyvinut na Emory University v Atlantě pro zdravotnické účely. Tento materiál je 

rozpustný ve vodě, coţ z něj činí výborné aditivum pro beton. Byl aplikován v tekuté 

formě také jako povrchový nátěrový materiál. Dalším zajímavým faktem je, ţe tento 

materiál obsahuje chemické sloučeniny, které obsahují povrchově aktivní látky, jejichţ 

antimikrobiální aktivita je zaměřena na bakteriální buněčnou stěnu. Napadením bakteriální 

buněčné stěny je zamezeno jejímu dalšímu dělení a bakterie umírá. 
[46] 

 Betonové vzorky byly připraveny se speciálním aditivem. Vzorky byly umístěny 

do stokového systému, kde byla prokázána biokoroze betonu a vysoká koncentrace 

sulfanu. Po třech měsících byly vzorky vyjmuty a podrobeny analýze. Výsledky jsou 

uvedeny v tab. č. 3. 
[46] 
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Tab. 4: Výsledky tesů biokoroze betonových vzorků 
[46]

 

Vzorky betonu 

Počátek Konec Ztráta 

hmotnosti 

[g] 
m [g] pH m [g] pH 

Vzorek s přídavkem aditiva 894,3 11 891,4 3 2,9 

Vzorek bez aditiva 890,8 11 860,2 1 30,6 

 

 Na základě výsledků těchto testů byl materiál pouţit v Atlantě na výstavu nových 

části stokového systému. 
[46] 

 

Aplikace oxidu kovu k zamezení tvorby sulfidických sloučenin v betonových 

kanalizačních potrubích  

 Hewayde et. al, studoval zamezení biokorozních procesů v kanalizačním potrubí 

pomocí nátěrů, které obsahovaly oxid měďnatý a oxid stříbrný. Experiment se skládal z 

pouţití tří betonových trubek, z nichţ na dvě z nich byla aplikována nátěrová hmota, 

zatímco třetí slouţila jako kontrola. Oxidy těţkých kovů se ve směsi aplikovaly na vnitřní 

stěnu potrubí ve vrstvě 350 mikronů. Jednotlivé vzorky byly naplněny do dvou třetin 

roztokem s obsahem sulfátu o koncentraci 350 mg/l a koncentrací rozpuštěného kyslíku 0,5 

g/l. Dalších šest litrů roztoku obsahujícího bakterie Desulfovibrio desulfuricans bylo 

přidáno do kaţdého vzorku. Průtok v jednotlivých vzorcích byl udrţován na hodnotě 26 

l/min. 
[45]

 

 Bylo zjištěno, ţe růst bakterií ve vzorcích ošetřeným nátěrem byl aţ o 99% menši 

neţ při srovnání s kontrolním vzorkem. Tento experiment prokázal, ţe oxidy těţkých kovů 

jako jsou oxid stříbrný a oxid měďnatý v malých koncentracích mají závaţný vliv na růst 

bakterií. 
[45] 
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Elektrokinetické metody  

 Elektrokinetika je metoda pouţívající nízkého stejnosměrného napětí mezi 

elektrodami. Toto napětí umoţňuje pohyb částic hluboko do pórů betonu. Elektrokinetika 

se skládá ze tří hlavních procesů – elektroforézy, elektroosmózy a elektromigrace. 

Elektroforéza je pohyb koloidů nebo nabitých částic vlivem elektrického pole. 

Elektroosmóza je pohyb kapalin. V tomto případě se jedná o pohyb nátěrové hmoty 

kapilárami a póry od anody ke katodě. Elektromigrace je pohyb iontů. Tato metoda řeší 

problém adheze nátěrových hmot na beton. Nanočástice tak mohou proniknout hluboko do 

pórů betonu díky působení slabého elektrického pole. 
[45]
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7 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo obeznámit čtenáře s problematikou biokoroze 

betonu a procesem biokoroze betonu probíhající v kanalizačním prostředí. Dále je zde 

uveden popis mikroorganismů podílejících se na tomto procesu a metody zabývající se 

ochranou betonu před jeho degradací. 

 Poškození betonu biokorozí není však pouze jedinou moţností jeho poškození. Při 

výstavbě nové kanalizační sítě je třeba brát v úvahu také vlivy rozdílů teplot v různých 

ročních obdobích. Dále nemůţeme pominout vliv SO2, který se dostává do kanalizací 

pomocí kyselých dešťů, z čehoţ plyne, ţe biokoroze je do značné míry také ovlivněna 

antropogenní činností. 

 Je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně betonu před biokorozí. V současné 

době je na trhu široká nabídka biocidních prostředků, které beton chrání před degradací, 

Preventivní opatření by měla být také zváţena jiţ v projektové fázi. Například zvýšení 

sklonu kanalizačního potrubí zamezí ukládání pevných zbytků, čímţ dojde k omezení 

tvorby biofilmu a zpomalení procesu degradace. 
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