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Abstrakt: 

 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem elektrochemické koroze na úložná zařízení. 

V úvodu mé práce se nachází seznámení s elektrickou trakcí. Další část se zabývá 

elektrochemickou korozí a jejím vlivem na úložná zařízení. Následně se zabývá ochranou úložných 

zařízení před elektrochemickou korozí, způsobenou bludnými proudy. Dále následuje popis 

korozního průzkumu a měření na vybraném objektu – úložná zařízení v Strančicích. V závěru je 

provedeno vyhodnocení měření.   

 

 

 

 

Klíčová slova: 

 

 Elektrochemická koroze, bludné proudy, úložná zařízení, elektrická trakce, katodická 

ochrana, potenciálová měření. 

 

 

 

 

Abstract: 

  

 This thesis examines the influence of electrochemical corrosion on subterranean 

constructions. The beginning of my work meets with electric traction. Another part deals with the 

electrochemical corrosion and its influence on subterranean constructions. Subsequently, it deals 

with subterranean constructions and protection against electrochemical corrosion caused by stray 

currents. This is followed by a description of the survey and measurements of corrosion on the 

selected object - subterranean constructions in Strančice. In conclusion you find  evaluation of field  

measurement. 
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Seznam použitých symbolů a značek: 

 

symbol                     

 

název    jednotka 

   

t Čas 

 

(s) 

U  

 

Elektrické napětí    (V) 

R 

 

Elektrický odpor (Ω) 

I        

 

Elektrický proud         (A) 

f Frekvence 

 

(Hz) 

M Hmotnost zkorodovaného kovu za rok 

 

(g) 

ρ Hustota 

 

(Kg/m
3
) 

J Hustota proudu v půdě 

 

(A.m
-2

) 

E Intenzita elektrického pole 

 

(V.m
-1

) 

pH Potenciál vodíku 

 

(-) 

ρ Měrný odpor (rezistivita) 

 

(Ω.m) 

T 

 

Teplota    (°C) 

η Účinnost katodické ochrany 

 

(%) 

l 

 

Vzdálenost (m) 

τ Životnost anody 

 

(roky) 

 Korozní rychlost 

 

(μm za rok) 
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Úvod 

 

Tato práce se zabývá elektrochemickou korozí, problematikou bludných proudů a jejím 

vlivem na úložná zařízení. Tyto bludné proudy jsou úzce svázány s působením zejména 

stejnosměrné železniční trakce, kde se jako zpětných vodičů využívají kolejnice. Bludné proudy 

jsou nebezpečné pro mostní konstrukce, potrubí a jiné kovové předměty, kde významnou měrou 

urychlují korozní proces. Bludné proudy se dostávají do půdy a následně do kovových objektů, 

protože nelze kolejnice od půdy zcela bezpečně izolovat. Takto se bludné proudy mohou dostat 

desítky kilometrů daleko a způsobit škody na objektech i tam, kde by je nikdo neočekával. Proto je 

třeba dbát určitých opatření a postupů, jak takovému úniku zabránit. V době, kdy světem cloumá 

ekonomická krize, klesá z ekonomických důvodů frekvence preventivních měření, a tak se v 

budoucnu rýsují možná bezpečnostní i ekonomická rizika. Je si třeba uvědomit, že uniklý proud 

z železničních tratí může v krajních případech činit až 60 % z celkového proudu. Škody způsobené 

korozí v České republice činí desítky miliard korun ročně. Z celkových škod způsobených korozí 

se rozvody plynu, vody, elektřiny a telekomunikační rozvody podílejí 34 %, následuje doprava 

21,5 % a mostní konstrukce.  Koroze ročně znehodnotí asi 3 % produkce železa.  

 

V první kapitole – Elektrická trakce se seznámíme s některými základy elektrické trakce, 

jejím rozdělením a významem. Dále si rozebereme problematiku zemních proudových polí.  

 

V druhé kapitole – Koroze se zabývám druhy korozí a vznikem koroze. Dále obsahuje 

popis vlivu elektrochemické koroze na železobetonové konstrukce, vznik a vliv bludných proudů 

na úložná zařízení a návrh jejich omezení. V závěru kapitoly popisuji mechanismus 

elektrochemické koroze v půdě.  

 

V třetí kapitole – Základní způsoby ochrany úložných zařízení popisuji možnosti ochran 

úložných zařízení před bludnými proudy, kde si popíšeme princip, funkci, druhy pasivní a aktivní 

ochrany.  

 

V čtvrté kapitole – Měření se zabývám korozním průzkumem, postupy a způsoby 

hodnocení agresivity prostředí a měřícími metodami. Zde se mj. zaměřím na potenciálové měření, 

které je nejpoužívanější při hodnocení vlivu bludných proudů na úložná zařízení.  

 

V páté kapitole – Měření na vybraném objektu provedu korozní měření na úložných 

zařízeních, optimalizace tratě Strančice – Praha Hostivař. Korozní měření obsahuje měření 

potenciálu úložných zařízení a měření hustoty bludných proudů v zemi. V závěru je vyhodnocení 

měření a návrh možných opatření. 
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1 Elektrická trakce 

 

Použitím elektrické energie pro pohon hnacích kol hnacích vozidel vzniká druh dopravy 

nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektrickým motorem má odborný název 

elektrická trakce a samotný elektromotor se nazývá trakční motor. Začátky elektrické trakce sahají 

do první poloviny minulého století. Tehdy se dělaly pokusy se stejnosměrnými motory se stálými 

magnety. Jako zdroj napětí byly použity galvanické články umístěné na vozidlech. Stejnosměrný 

trakční motor s výhodnými vlastnostmi pro pohon vozidel vznikl po vynálezu dynama. Dynamo 

vynalezli Pacinotti a Crann. Trojfázový asynchronní motor byl pro elektrickou trakci poprvé použit 

ve Švýcarsku. Technická složitost přívodu a složité řízení otáček jsou příčinou, že se tento motor 

jako trakční používá jen velmi zřídka. Nejvýraznější rozvoj elektrické trakce souvisí se 

zdokonalením stejnosměrného motoru se sériovým buzením. 

 

1.1 Ekonomický význam elektrické trakce 

 

Elektrická energie má v dopravě důležitou úlohu, protože umožňuje lépe využít přírodní 

zdroje energie pro pohon vozidel v porovnání s jinými způsoby pohonu (pára apod.). Elektrická 

trakce umožňuje využívat pro potřebu dopravy energii vodních děl a energii méně hodnotných 

pevných fosilních paliv spalovaných s velkou účinností v moderních tepelných elektrárnách. 

Využívá se také energie vyrobená v jaderných elektrárnách. V nezávislé trakci se využívá tepelná 

energie paliva s mnohem větší účinností než v parních lokomotivách. Trakční vozidla mají menší 

hmotnost a to přináší úsporu energie na tratích s častým rozběhem (předměstská a městská 

hromadná doprava). Elektrická trakce je ekonomicky výhodná na horských tratích s velkými 

výškovými rozdíly, protože při brzdění dodává trakční motor proud do sítě (tzv. rekuperace). Ztráty 

elektrické energie při jejím přenosu a transformaci jsou velmi malé. V porovnání s parní trakcí se 

při elektrické trakci ušetří až 65 % energie uhlí. 

 

Výhody elektrické trakce:  

 

 zvýšení dopravní výkonnosti (hmotný výkon) 

 lepší využití hnacích vozidel 

 provoz bez znečišťování životního prostředí 

 dlouhotrvající životnost 

 využití domácích energetických zdrojů 

 dobrá trakční charakteristika 

 

Nevýhody elektrické trakce: 

 

 závislost na dodávce elektrické energie 
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 vysoké investiční a vyvolané náklady 

 provoz je zranitelný (stržení kolejí) 

 větší odběr energie v zimně na vytápění vozů [7, 8] 

 

1.2 Elektrizace v České republice 

 

V České republice je elektrizováno cca 30 % tratí to činí cca 3000 km. V roce 1903 byla 

první elektrickou tratí trať Tábor – Bechyně, která byla dlouhá 20 km a napájena systémem 1500 

V, u jejího zrodu byl F. Křižík.  

 

První hlavní tah (sever):  

 

Roku 1957 byl dán do provozu úsek Praha - Česká Třebová systémem 3000 V 

stejnosměrně, který činí 1700 km tratí. Úsek se stal základem prvního hlavního tahu, kterým je 

Děčín - Ústí nad Labem – Praha – Česká Třebová – Přerov – Hranice – Ostrava – Bohumín.  

 

Druhý hlavní tah (jih):   

 

Zprovozněn byl roku 1961 systémem 25 kV / 50 Hz, který činí 1300 km. Trať vede přes 

Cheb – Plzeň – České Budějovice – Havlíčkův Brod – Brno. [8] 

 

1.3 Rozdělení trakce 

 

Podle přívodu elektrické energie: 

  

Vozidla s trakcí závislou:  

 

U závislé trakce se elektrická energie přivádí do vozidla z trakčního vedení vhodným 

sběračem a proto je vozidlo závislé na rozvodu elektrické energie. Vozidlo odebírá elektrickou 

energii buď z trolejového vedení pantografovým sběračem a kolejnice plní funkci zpětného vedení 

nebo z třetí kolejnice, uložené izolovaně (metro). Trolejbusy mají vrchní trolejové vedení 

dvoupólové. Závislá trakce je při výstavbě investičně náročnější než nezávislá trakce. Je třeba 

vybudovat stacionární elektrické zařízení, přívodní vedení VN a VVN, měnírny, napájecí stanice, 

rozvodny a vedení. 

 

Vozidla s trakcí nezávislou:  

 

Zdroj elektrické energie se nachází na vozidle, vozidlo nezávislé trakce není závislé na 

přívodu elektrické energie, protože zdroj energie je umístěn na samotném vozidle. Patří sem 
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vozidla např. benzinoelektrická, dieselelektrická, akumulátorová. Vhodná kombinace elektrické 

trakce se spalovacím motorem má všechny výhody elektrického pohonu hnacích kol po stránce 

trakční i konstrukční. Takové hnací vozidlo má nesrovnatelně větší účinnost než parní lokomotiva. 

 

Podle jízdní dráhy: 

 

 vozidla s normálním rozchodem – 1435 mm 

 úzkorozchodné, tramvajové dráhy – 600 mm, 755 mm, 1067 mm 

 vozidla širokorozchodná 1520 mm, 1600 mm, 1650 mm 

 

Podle přenosu trakční síly:  

 

 adhezní (styk kola s kolejnicí), pro sklon do 10°° 

 ozubnicové (pás se zuby) pro sklon nad 100°° 

 s magnetickou levitací (magnetický polštář) tzv. Maglev  

 pozemní lanové dráhy  

 

Podle trakční napájecí soustavy: 

 

a) stejnosměrná vozidla:  

 

 250 V – hlubinné doly 

 600 V -  povrchová MHD 

 750 V -  metro a některé trolejbusové dráhy 

 1500 V – vedlejší tratě a pro průmyslové dráhy (povrchové doly) 

 3000 V – hlavní dráhy 

 

Povolené tolerance napětí + 20 % a – 33 %. 

 

b) střídavá vozidla průmyslového kmitočtu 50 Hz (60 Hz): 

 

 25 kV (50 Hz) – železnice 

 2*25 kV  

 50 kV 

 

Povolené tolerance napětí + 10 % a – 20 %. 
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c) Střídavá vozidla se sníženým kmitočtem 16,7 Hz / 15 kV: 

 

Dochází zde k menším úbytkům, tento systém je rozšířen především v německy mluvících 

a severských zemích.  

 

Podle druhu: 

 

 hlavní a dálkové dráhy 

 městské dráhy 

 podzemní dráhy 

 předměstské 

 průmyslové dráhy 

 důlní dráhy 

 trolejové dráhy [8] 

 

1.4 Zemní proudová pole 

 

1.4.1 Přirozená zemní proudová pole 

 

Elektrické pole v Zemi je výsledkem skládání regionálních elektrických polí 

(elektrotelurické pole), zabírající celý povrch Země či jeho podstatné části a lokálních elektrických 

polí, která se rozprostírají na poměrně malém úseku zemského povrchu. Důsledkem regionálních 

elektrických polí jsou elektrické proudy v zemi.  

 

V půdě se setkáváme s přirozenými proudy, které vznikají samovolně a elektrochemickou 

aktivitou hornin (ložiska kovových rud, grafitu, pyritu, kamenného uhlí aj.). Jedná se o galvanické 

články vzniklé oxidací ložisek kovových rud. Tyto proudy jsou slabé a jejich šíření zřídka 

překračuje několik stovek metrů. Intenzita elektrického pole těchto článků může být 10 mV.m
—

1, 

což představuje v půdě o měrném odporu 100 Ω.m proudovou hustotu 0,1 mA.m
-2

.  

 

Významnější proudy jsou způsobeny indukčními jevy v zemském magnetickém poli. 

Magnetické pole Země se tvarem podobá magnetickému poli homogenně zmagnetizované koule, 

jejíž osa svírá s osou Země 11,5°. Magnetické pole Země je v každém bodě charakterizováno 

velikostí a směrem totálního vektoru magnetické intenzity. Podle původu můžeme magnetické pole 

Země rozdělit na vnitřní (permanentní) geomagnetické pole, které podléhá pomalým změnám – 

sekulární variace (dlouhodobé změny magnetického pole, které jsou nejspíše způsobeny 

hydrodynamickými pohyby v zemském nitru) a jehož příčiny leží uvnitř zemského tělesa a vnější 

(proměnné) geomagnetické pole (pulsace, zálivové poruchy, bouře) kvantitativně několik málo 
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procent velikosti permanentního pole, jehož příčiny jsou vně zemského tělesa (elektrické proudy ve 

vysokých vrstvách atmosféry aj.). [4] 

 

1.4.2 Umělá zemní proudová pole 

 

Vznik umělých proudových polí je úzce svázán se vznikem bludných proudů. Bludnými 

proudy nazýváme proudy, které se dostanou do půdy vlivem nedostatečně od země izolovaného 

vodiče nebo ze zařízení, které užívá zem jako zpětný vodič. Tyto proudy vytvářejí zemní proudová 

pole, která z hlediska vzniku elektrochemické koroze úložných zařízení jsou nejvíce nebezpečné. 

Stejnosměrné proudy tečou cestou nejmenšího odporu a podle vodivosti zeminy se rozšiřují do 

velkých vzdáleností až několika kilometrů od vedení, kterým by měly téci. Čím menší je vodivost 

půdy, tím větší teritorium zasahují, při dobré vodivosti půdy je jejich rozptyl menší. Bludnými 

proudy se nazývají proto, že jejich tok není možné přesněji stanovit. U zařízení střídavého proudu 

je situace odlišná, protože se zde uplatňuje elektromagnetická vazba mezi vedením (nadzemním 

vedením) a proudy tekoucími zemí, to znamená, že proud v zemi kopíruje trasu nadzemního 

vedení. Nečastějšími zdroji bludných proudů jsou: 

 

 Stejnosměrné elektrizované železnice, městské dráhy, důlní dráhy, metro, které jako zpětných 

vodičů využívají kolejnic, které jsou nedostatečně izolované od země. 

 

 Stejnosměrné rozvody v průmyslových podnicích, kde se pracuje s elektrickými svářecími 

agregáty. 

 

 Zařízení na aktivní ochranu proti korozi. [4] 
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2 Koroze  

 

Koroze materiálu je důsledkem jeho interakce s okolím, ve kterém se vyskytuje. Na 

povrchu součástí z určitého materiálu, zejména kovového, dochází k chemickým reakcím s částmi 

prostředí, ve kterém se nachází. Korozní reakce ale mohou probíhat za určitých podmínek i uvnitř 

součástí. Koroze ovlivňuje kromě pevnosti a tvárnosti také lomovou houževnatost materiálů. 

V krajních případech pak koroze způsobuje i destrukci napadených součástí. V průmyslových 

oblastech je koroze mnohonásobně rychlejší než v prostředí s čistým ovzduším. Na korozi oceli má 

největší vliv vlhkost okolního prostředí, neboť vlhký vzduch způsobí úbytek asi 200 g Fe / m
2
 za 

rok u uhlíkové oceli. U slabě legovaných ocelí je tato hodnota 6 až 7 krát menší.  

 

Podle typu děje je koroze: 

 

 chemická  

 elektrochemická 

 bludnými proudy 

 

Korozi lze rozdělit podle vnější formy: 

 

Koroze rovnoměrná – je nejrozšířenější, dochází k rovnoměrnému napadení celého povrchu 

součástí (stejnoměrný úbytek kovu po celém povrchu).  

 

Koroze nerovnoměrná - povrch součástí napaden nerovnoměrně, je napadená pouze určitá část 

povrchu, koroze se obvykle šíří z povrchu součásti do jejího středu a může být: 

 

 důlková – vznik menších nebo větších důlků na povrchu kovu, vzniká např. pod korozními 

produkty na uhlíkové oceli 

 

 bodová – ojedinělé korozní body např. tam kde je povrch chráněn oxidickou vrstvou a 

v některém místě je tato vrstva tenčí 

 

 laminární – terasovité odlupování kovu 

 

 mezikrystalová – napadení rozhraní mezi jednotlivými krystaly kovu 

 

 selektivní – u slitin může dojít ke korozi jen jednoho kovu, např. odzinkování mosazi. [2, 3] 
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2.1 Chemická koroze 

 

Některé prvky nebo sloučeniny vyvolávají v kovech oxidační typ chemické reakce, např. 

kyslík, oxid uhličitý nebo SO2, jiné redukční reakce, např. vodík, dusík, čpavek nebo oxid uhelnatý. 

Oxidací kovu vzniká na jeho povrchu oxid v určité vrstvě. Záleží na tom, jak je vrstva soudržná. 

Kompaktnost oxidické vrstvy se hodnotí Pilling – Betworthovým číslem. To je podíl 

molekulárního objemu oxidu VM a atomového objemu kovu V. Lze to zapsat  

 

V

V
PB M

 

(2.1) 

 

Je-li hodnota PB blízká 1, vzniká na povrchu kovu souvislá vrstva jeho oxidu, která 

zabraňuje dalšímu postupu koroze do materiálu. Při hodnotách PB menších než 1, oxidická vrstva 

je nesouvislá a rychlost oxidace je velká. Při velkých tloušťkách vrstva praská a ztrácí ochranný 

účinek. Velmi nízké hodnoty PB čísla mají alkalické kovy, kolem 0,5. Naopak vysoké hodnoty PB 

čísla vykazují železo, chrom a molybden, od 2 do 3. [3] 

 

Na kov mohou působit látky ve vodných i nevodných roztocích, ale také plyny. Příkladem 

chemické koroze vodného prostředí je působení kyseliny na kovy, např. kyseliny chlorovodíkové 

na železo. 

 

Fe+2 HCl → FeCL2+H2                       (2.2) 

 

Korozi způsobují plynné látky působící na povrchu kovu a převádějí kov do vyššího 

oxidačního stavu. Plyny redukčního charakteru např. vodík, se mohou v kovech rozpouštět a 

způsobovat jejich křehnutí. [2] 

 

2.2 Elektrochemická koroze 

 

Podstatou elektrochemické koroze je tvorba lokálních elektrických článků, vzniklých 

rozdílem potenciálů při styku dvou různých kovů nebo v důsledku rozdílných koncentrací kovu dle 

Nernstovy rovnice:  

 

)ln(0  na
nF

RT
EE Me

 

(2.3) 

 

 

kde: F - Faradayova konstanta F = 96485 C/mol 

aMen+ - je aktivita kovových iontů s mocností n  

n – počet vyměněných elektronů 
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E0 – standardní elektrodový potenciál 

T – teplota v kelvinech 

R – molární plynová konstanta (8,314 J/K.mol) 

a – aktivita oxidované nebo redukované formy 

 

Podle hodnot standardního elektrochemického potenciálu E0 je srovnána elektrochemická 

ušlechtilost kovů. Standardní elektrochemické potenciály kovů se v pořadí elektrochemické 

ušlechtilosti od sebe liší. Spojením dvou kovů v korozním prostředí může vzniknout korozní 

makročlánek. Anodová reakce přitom probíhá na méně ušlechtilém kovu, katodová reakce na kovu 

více ušlechtilém. Elektrochemický potenciál mezi dvěma kovy, které tvoří elektrody, je tím vyšší, 

čím vyšší je rozdíl standardních elektrochemických potenciálů obou kovů. Elektrochemické korozi 

prakticky nepodléhají ty kovy, které se liší hodnotami standardního elektrochemického potenciálu 

jen nepatrně nebo vůbec. Naopak kovy lišící se tímto potenciálem velmi, podléhají 

elektrochemické korozi ve velké míře. Tak např. doplnit střešní krytinu z měděného plechu 

hliníkovým plechem je z důvodů možného vzniku elektrochemické koroze naprosto nevhodné. [3] 

 

Kovy se oxidují uplatněním vlivu vzdušného kyslíku, vlhkosti, kyselinotvorných oxidů 

apod. Průběh dějů je demonstrován na příkladu koroze železa. Porovnejme standardní redoxní 

potenciály pro tyto možné elektrodové děje:  

 

 Fe
2+

+2e
-
 →Fe

0
    E = -0,44 V 

 2H
+
+2e

-
 →H2   E = 0 V 

 4H
+
+O2+4e

-
→2H2O  E = +1,23 V 

 

Z porovnání hodnot standardních redoxních potenciálů vyplývá, že se železo chová jako 

silné redukční činidlo, přičemž uvolněné elektrony příjme kyslík (Obr. 2.1). 

 

 

Obr. 2.1 Schéma elektrochemické koroze železa  

 

V kapičce vody umístěné na povrchu železa se rozpustí molekula kyslíku a proběhne 

poloreakce – redukce kyslíku na vodu. Vznikne lokální katoda, na kterou jsou dodány elektrony 

z poloreakce, která proběhne na lokální anodě. Obě elektrody jsou vodivě spojeny železem na 

straně jedné a roztokem na straně druhé. V kapičce vody vznikl lokální galvanický článek 
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zodpovědný za korozi železa. V místě lokální anody pak koroze pokračuje do hloubky materiálu. 

[2] 

 

Příčinou vzniku koroze na povrchu kovů je tedy jejich termodynamická nestabilita při 

styku s korozním prostředím (elektrolytem). Počáteční koroze lze rozdělit na: 

 

 vstup iontů do kapalné fáze (oxidační, anodický směr reakce) 

 

 interakci oxidační složky prostředí s elektrony zbylými v kovu (redukční, katodický směr 

reakce). 

 

Obě reakce jsou na sebe vázány a nemohou probíhat samostatně, pokud elektrodou 

(korodujícím kovem) neprochází žádný vnější proud. V místě, kde se tento proud rozpouští (tedy 

na anodě), se touto reakcí hromadí elektrony, které samy nemohou vstoupit do elektrolytu a udílejí 

anodě zápornější potenciál. V místě, kam proudí přebytečné elektrony (tedy na katodě), dochází 

k redukci oxidačního čidla neboli depolizátoru, např. k redukci kyslíku. V tomto korozním článku 

je elektrický obvod uzavřen jednak kovovou elektrodou, kterou prochází elektrický proud, jednak 

elektrolytem, jímž jsou přiváděny ionty s elektrickým nábojem, přičemž se uvažuje, že elektrický 

proud odpovídá rychlosti reakce, a to ve smyslu Faradayových zákonů. Součet dílčích proudu je 

roven nule: ∑IA+∑IK=0. 

 

Touto podmínkou jsou vázány rychlosti obou reakcí. Potenciál elektrody se přitom 

samovolně (bez průchodů vnějšího proudu) posune na takovou hodnotu, aby se rychlosti obou 

reakcí vyrovnaly – ustaví se smíšený potenciál US. U těchto reakcí se však ani za ustáleného stavu 

reakce celkově (při smíšeném korozním potenciálu) nezastaví, neboť dílčí anodická a dílčí 

katodická proudová hustota odpovídají průběhu odlišných reakcí: anodickému rozpouštění kovu a 

katodické redukci depolizátoru. Na katodě mohou probíhat tyto reakce:  

 

 redukce vodíku  

 redukce kyslíku 

 redukce síranů (pomocí bakterií) 

 redukce kovových iontů 

 

Korozní děje probíhající za účasti H
+
 - iontů při katodické reakci se označují jako koroze 

s vodíkovou depolarizací, s O2 jako koroze s kyslíkovou depolarizaci a za účasti H
+
 a O2 jako 

koroze se smíšenou depolarizací. Rychlost rozpouštění kovu udává dílčí anodický proud; při 

smíšeném potenciálu se nazývá „korozní proud“.  

 

Jednoduchý článek se vytvoří pomořením kovu do elektrolytu; malé změny potenciálu na 

povrchu kovu jsou způsobené jednak změnami fyzikálních a chemických podmínek na povrchu 

kovu, jednak změnami v elektrolytu.  
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Podle Faradayových zákonů je třeba k vyloučení ekvivalentní hmotnosti látky stejný proud 

podle vztahů  

 

e
r E
Fz

A

I

M






 

(2.4) 

 
 

 

kde: M – hmotnost zkorodovaného kovu (z reagované látky), 

        hmotnost 1 molu látky (molární hmotnost) (g) 

I – proud (A) 

τ – doba průchodu proudu (s; h) 

Ar – relativní atomová hmotnost kovu, molekulová hmotnost látky (g) 

z – mocenství vznikajícího kovového iontu (počet nábojů vyměněných v reakci) 

F – Faradayova konstanta; 1F = 96 484 C.mol
-1

 = 26,8 A.h = 5 509 J.V
-1

 

Ee – elektrochemický ekvivalent kovu (g.A
-1

.h
-1

; mg.C
-1

) 

 

 Elektrochemický ekvivalent Ee je hmotnost látky, jež se vyloučí, rozpustí nebo jinak 

přemění průchodem náboje 1 C. 

 

 Elektrický náboj Q = I.τ (A.s) je tedy přímo úměrný hmotnosti zreagované látky. Proud 

vztažený na jednotku plochy je proudová hustota J (A.m
-2

). Korozní rychlost vyjádřenou 

proudovou hustotou Jkor (A.m
-2

) lze převést na hloubku průniku K, při rovnoměrné korozi udanou 

v milimetrech za rok (mm.a
-1

). Uvážíme-li náboj prošlý za rok hustotou kovu s (g.cm
-3

), lze ze 

vztahu (1.4) odvodit výraz: 

 

s

EJ

sz

AJ
K er 





 737,8326,0  

(2.5) 

 

 

Například při korozi železa, lze vypočítat elektrochemický ekvivalent dosazením do rovnice (2.4) 

za F (A.s): 

 

).(28942,0
964842

85,55 1


 CmgEe
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Jestliže vyjádříme F v ampérhodinách: 

 

)..(042,1
8,262

85,55 11 


 hAgEe  

 

Z první části rovnice (2.4) můžeme vypočítat hmotnost zkorodovaného kovu za rok (při průchodu 1 

ampéru): 

 

gIEM e 912787601042,1    (2.6) 

 

Při rovnoměrné korozi a hustotě železa 7,86 g.cm
-3

 to odpovídá hloubce průniku koroze při 

proudové hustotě J = 1,0 A.m
-2

 podle vztahu (2.5): 

 

1.158,1
86,7

042,10,1
737,8 


 ammK  

 

Podle elektrochemické ušlechtilosti lze sestavit kovy do řady, v níž na jedné straně jsou 

kovy ušlechtilé (platina, zlato) a na straně druhé kovy neušlechtilé (Mg, Zn). 

 

Průběh elektrochemické koroze je obvykle charakterizován lokalizací anodického a 

katodického děje na různých místech, přičemž hmotnostní účinek se projeví pouze na anodách; na 

katodických úsecích, kde probíhá depolarizace, se kov nerozpouští. [12] 

 

2.2.1 Koroze ocelové výztuže v železobetonu 

 

 Výchozím stavem je čerstvý beton, který má vysoké pH pórového roztoku (12,5 – 13,5) a 

minimální obsah chloridů (dle některých zdrojů je maximální doporučená koncentrace chloridů 

v cementu 0,1 – 0,2 %). S časem do betonu z okolního prostředí pronikají chloridy a oxid uhličitý. 

Difúze CO2 do betonu způsobuje tzv. karbonataci betonu, čímž klesne jeho pH na 8 – 10 a přestane 

docházet k pasivaci povrchu výztuže, která může následně korodovat. [9]  

 

Podle Pourbaixova diagramu (Obr. 2.2), ocel nekoroduje, pokud je na ní záporné napětí < - 

600 mV, při vyšším napětí je koroze závislá na pH. V rozmezí pH  9 až 13 se na povrchu oceli 

vytvářejí stálé a pěvně lpící povlaky oxidů a hydroxidů, které brání přechodu atomů kovu do 

vyšších oxidačních stavů. Korozní rychlost je v tomto případě nižší než 0,1 μm za rok. Za stav, kdy 

výztuž „nekoroduje“ se považuje průměrná rychlost 1 až 2 μm za rok.  
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Obr. 2.2 Pourbaixův diagram  

 

Rozhodující faktor pro korozi výztuže je přítomnost kyslíku a vlhkosti na katodě a její 

rychlost je řízena difúzí kyslíku a vlhkostí krycí vrstvy betonu. Korozi výztuže významnou měrou 

ovlivňují procesy v okolním betonu (krycí vrstvě), které vedou ke snížení koncentrace 

hydroxidových iontů. Jde zejména o působení kyselých plynů z atmosféry na cementový tmel 

betonu (CO2, SO2, NOx). Významnou měrou ovlivňuje korozi výztuže přítomnost vodou 

rozpustných chloridů, způsobujících destrukci pasivační vrstvy na oceli. Chloridové ionty jsou 

pouze katalyzátorem reakce. Chloridy způsobují korozi výztuže u silničních staveb, protože chlorid 

sodný, někdy chlorid vápenatý, se používají jako rozmrazovací prostředky při zimní údržbě 

komunikací. Tyto chloridy jsou nebezpečné i tím, že difundují krycí vrstvou betonu až desetkrát 

rychleji, než CO2. 

 

Transport chloridových iontů k výztuži je difúzní proces. Je-li koncentrace chloridů na 

povrchu betonu vyšší než v jeho struktuře, pak koncentrační gradient vyvolává jejich tok do 

porézního materiálu difúzí. V přítomnosti chloridů nebo jiných iontů v betonu výztuž koroduje i při 

vysokých hodnotách pH v závislosti na poměru daného iontu ke koncentraci hydroxidových hodnot 

iontů v pórovém roztoku, neplatí tedy Pourbaixův diagram. [2]  

 

Vznik makročlánku v důsledku různé koncentrace chloridů v betonu znázorňuje (Obr. 2.3). 

Výztuž, která se nachází v oblasti s vyšší koncentrací chloridů, funguje jako „obětovaná anoda“ 

chránící výztuž uloženou v oblasti s nižší koncentrací chloridů. 
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Obr. 2.3 Makročlánek vzniklý působením rozdílné koncentrace chloridů způsobující rozdíly 

v potenciálu výztuže. 

 

Makročlánek, vzniklý díky různé koncentraci chloridů v betonu vzniká i při odstranění 

betonu kontaminovaného chloridy a zkorodované výztuže a jejich nahrazením novým betonem bez 

chloridů a novou výztuží (Obr. 2.4). V blízkosti rozhraní mezi novým a starým betonem vzniká 

kvůli rozdílné koncentraci chloridů rozdíl potenciálů ocelové výztuže. Katodou je výztuž 

nacházející se v novém betonu a anodou je výztuž u rozhraní. Již po několika letech je třeba 

provést opravu znovu.  

 

 

Obr. 2.4 Chování výztuže po doplnění nového betonu bez chloridů. 

 

U těchto korozních napadení je třeba přítomnosti elektrolytu, ten vzniká vlivem vlhkosti 

(>80 %) vzduchu, nebo přímým průnikem vody. Vlhkost vzduchu vyšší než 80 % je v České 

republice 30 – 60 % roku. [9]  

 

  



Lukáš Müller – Elektrochemická koroze úložných zařízení 

VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

 

15 

 

2.3 Koroze bludnými proudy 

 

Bludnými proudy se rozumí elektrické proudy, které procházejí jinou cestou než určeným 

okruhem. Nejběžnějším a největším zdrojem bludných proudů je kolejová doprava se 

stejnosměrnou trakční napájecí soustavou (Obr. 2.5), jejich porušené zpětné kabely, katodicky 

chráněné objekty proti objektům nechráněným, eventuálně i linie vysokého napětí indukující 

proudy v paralelně uložených potrubích. Rozměrnější vodivé předměty uložené v zemi, mohou 

shromažďovat bludné proudy z okolí a vést je do značně vzdálených míst. Takovým vodivým 

předmětem mohou být také souvislé zdroje podzemní vody. Elektrický proud, který se má vracet 

do měnírny kolejemi, se vrací kolejemi, půdou a podzemním vedením. Po jeho cestě k měnírně 

může vzniknout řada katodických a hlavně anodických oblastí. Stejnosměrný proud, tekoucí zemí 

se uzavírá cestou nejmenšího odporu a prochází půdami s malými měrnými odpory. K výraznému 

poškození ocelových, případně litinových zařízení stejnosměrnými bludnými proudy dochází na 

výstupu proudu z konstrukce, tj. v anodických místech, u zařízení z olova a hliníku i na vstupu, tj. i 

na katodických místech – vzhledem k zvýšené alkalitě. Půda v blízkosti anodické oblasti má 100 

krát až 1000 krát větší koncentraci chloridů a síranů. Katodická místa na potrubí, vzhledem k jejich 

alkalitě, se pokrývají uhličitanem vápenatým. Zkorodované lokality jsou ostře ohraničeny, mívají 

lasturovitý vzhled s eventuálními klikatými můstky a poloostrůvky původního materiálu. O 

možných korozních úbytcích se lze informovat z Faradayových zákonů, např. proud o intenzitě 

jednoho ampéru, při stoprocentním využití, rozpustí za jeden rok: 9,9128 kg železa, 3,8666 kg 

olova, nebo 2,935 kg hliníku. Účinky střídavých proudů jsou mnohem menší, u železa cca 0,5 % 

odpovídajícího proudu stejnosměrného. [4, 5] 

 

 

Obr. 2.5 Schéma znázorňující vstup bludného proudu z koleje přes půdní prostředí na potrubí (A-

anodická oblast, K- katodická oblast, N- neutrální oblast) a vystupujícího na vzdáleném místě 

z potrubí do koleje. 

 

Na kovových úložných zařízeních se vytvářejí tři potenciálové oblasti: 

 

 Katodická oblast: je v místech, kde proud vstupuje u okolní půdy do úložného zařízení; 

z hlediska elektrochemické koroze není tato oblast nebezpečná, ale vlivem vzniku vodíku na 

anodě dochází ke křehnutí materiálu a tím ke zmenšení jeho pevnosti (zvlášť nebezpečné u 

plynovodů).  
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 Neutrální oblast: je v místech, kde bludné proudy jen protékají úložným zařízením; tato oblast 

také není ohrožena elektrochemickou korozí.  

 

 Anodická oblast: je v místech, kde bludné proudy vystupují z úložného zařízení; tato oblast je 

z hlediska elektrochemické koroze velmi nebezpečná a je nejvíce sledována měřením. V této 

oblasti dochází k elektrolytickému rozpouštění kovů, které se projevuje bodovým 

proděravěním kovu, přičemž v místě poruchy je kov čistý, bez rzi. 

 

 
Obr. 2.6 Příklad poškození vyvolané bludnými proudy na plynovém potrubí  

2.3.1 Omezení vzniku bludných proudů 

 

Existují opatření, která eliminují únik proudu z elektrizovaných tratí: 

 

a) Zvýšení přechodového odporu mezi kolejemi a zemi. 

 

Kolejové lože a pražce na elektrizovaných tratích nesmějí být elektricky vodivé. Nevodivé 

pražce jsou pražce izolované od upevnění kolejnic nebo impregnované dřevěné pražce. Nevodivé 

kolejové lože je lože štěrkové. Přechodový odpor mezi kolejí a zemí musí být nejméně 0,5 Ω.km, u 

tramvajových tratí 0,2 Ω.km. Kolejové lože musí být čisté a propustné. Těleso dráhy musí být 

dobře odvodněné. Jsou-li kolejnice na betonových pražcích, musí být elektricky izolovány. [4] 

 

Ukolejnění 

  

Ukolejnění kovových zařízení (např. trakční brány), které se nacházejí v prostoru ohrožení 

trakčním vedením dle ČSN 34 1500. Přímé ukolejnění nebo ukolejnění přes proraženou průrazku, 

představuje snížení přechodového odporu koleje proti vzdálené zemi se všemi negativními 

důsledky, v souvislosti s ohrožením kovových úložných zařízení bludnými proudy. Dnes se 

používají převážně průrazky s opakovatelnou funkcí. [11] 
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b) Zvýšení elektrické vodivosti kolejí. 

 

Pro zajištění elektrické vodivosti kolejí je nutné kolejnice podélně svařovat nebo opatřit 

elektrodovými spojkami. Tam, kde to je možné, zřídit vyrovnávací spojky mezi kolejnicovými 

pásy jedné koleje a mezi sousedními kolejemi. Zlepšená vodivost kolejí, na nejexponovanějších 

místech z hlediska bludných proudů, se dosahuje také zvětšením průřezu kolejnic.  

 

c) Zajištění předepsané hodnoty izolačního odporu zpětného vedení mezi tratí a měnírnou. 

 

Pro dodržení předepsané hodnoty je nutné správně dimenzovat zpětné kabely a pravidelně 

kontrolovat jejich izolační stav. To je důležité zvláště u městských elektrických drah, kde délka 

zpětných kabelů je podstatně delší, než u tratí ČD. U vícekolejných tratí musí být v místě připojení 

zpětného odváděcího vedení zřízeno příčné spojení mezi kolejemi.  

 

d) Minimalizace vzdálenosti napájecích stanic. 

 

Menší vzdálenost trakčních měníren mezi sebou znamená menší odpor trakčního obvodu a 

tím i menší únik proudu z kolejnice do země.  

 

e) Volba způsobu napájení trakční sítě. 

 

Z hlediska úniků proudů z kolejnice do země je nejméně výhodné jednostranné napájení. 

Při něm tečou proudy od hnacího vozidla do měnírny pouze jednou cestou. Dále napájení 

dvoustranné a čtyřstranné, při nich je proud od hnacího vozidla veden do měnírny dvěma cestami. 

Nejvýhodnější napájení je čtyřstranné, kdy mohou být vzájemně propojeny sousední koleje, čímž 

se vodivý průřez kolejí zvětší několikanásobně.  

 

f) Provozovat soustavu s co největším napětím. 

 

Z hlediska velikosti trakčních motorů je výhodné přenášet požadované výkony s co 

největším napětím a tím minimalizovat proudy v kolejnicích, což povede i k minimalizaci bludných 

proudů. [4]  
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2.4 Koroze oceli v půdním prostředí 

 

2.4.1 Půda jako korozní prostředí 

 

Půda je polydisperzní systém. Podle zrnitosti (zastoupení pískových a jílových zrn) se půdy 

dělí na tři základní druhy: písčité, hlinité, jílovité. 

 

Propustnost pro vodu v uvedeném pořadí klesá, naopak sorpční schopnost pro různé ionty 

v uvedeném pořadí vzrůstá. Frakce půdy s průměrem zrn asi pod 0,005 mm mají již koloidní 

vlastnosti. Tyto půdní koloidy mají schopnost vyměňovat ionty a poutat vodu, proto významně 

ovlivňují složení a pohyblivost podzemní vody. Složení podzemních vod je závislé především na 

složení půd a hornin, kterými protékají. Obohacují se zde látkami rozpuštěnými v neiontové formě, 

látkami koloidními a plyny. Vzduch v půdě obsahuje až 10x více CO2 než vzduch atmosférický, 

což je způsobeno zejména biologickými pochody v půdě. Proto se voda vsakující do země 

obohacuje oxidem uhličitým, který se během infiltrace významně podílí na procesech mineralizace 

vody. Rozpouštěného kyslíku naopak s hloubkou ubývá. 

 

Látky obsažené ve vodách se z chemického hlediska dělí na organické a anorganické. 

Z fyzikálního hlediska mohou být přítomné buď v pravých roztocích jako iontově rozpuštěné látky 

(elektrolyty), které mají zásadní význam při katodické polarizaci, nebo jako neiontově rozpuštěné 

látky (neelektrolyty), popř. jako látky nerozpuštěné. Mezi iontově rozpuštěné látky patří zejména 

kationty Ca
2
, Mg

2+
, Na

+
 a K

+
. Mezi nejvýznamnější anionty patří hydrouhličitany, dusitany a 

fosforečnany. V iontové formě se mohou vyskytovat i některé organické látky. Mezi neiontově 

rozpuštěné látky patří zejména sloučeniny křemíku a bóru i některé organické látky a rozpuštěné 

plyny. Mezi nerozpuštěné látky patří různé hlinitokřemičitany, hydratované oxidy železa a 

manganu aj.  

 

Protože se určitý prvek může vyskytovat ve vodě zároveň jak v neiontové, tak i iontové 

formě, jako aniont i jako kationt, používá se také dělení podle kvantitativního zastoupení na 

makrokomponenty a mikrokomponenty (mikroelementy). Hranice je empirická, asi 1 až 10 mg.l
-1

. 

Celkovou mineralizací se rozumí součet hmotnostních koncentrací anorganických látek ve vodě, 

elektrolytů a neelektrolytů, vyjádřených v mg.l
-1

 nebo v g.l
-1

. Z hlediska anomálií při katodické 

ochraně oceli v půdě nás zajímají především: 

 

 UhličitanyCO
2-

3 – v přírodních vodách se vyskytují ve větších koncentracích jen zřídka. 

K vyšší koncentraci může dojít pouze po vyčerpání rozpuštěného oxidu uhličitého, kdy pH 

vzroste nad 8,3.  

 

 Hydrogenuhličitany – mezi přítomnými anionty většinou převládají. 
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 CaCO3(S) – ve větší míře se může rozpouštět jen za přítomnosti rozpuštěného CO2: zvýšená 

rozpustnost 15 až 1660 mg.l
-1

 při 20 °C pro Ca(HCO3)2.  

 

Výměna iontů nastává mezi rozpuštěnými látkami a tuhou fází stykem vody s půdou a 

horninami. Vyměňují se převážně kationty, a proto jejich kvantitativní i kvalitativní obsah podléhá 

větším změnám než obsah aniontů.  

 

Půda je tedy tvořena plynnou, kapalnou a tuhou fází. Vlastním korozním prostředím je 

kapalná fáze, která dává půdě elektrickou vodivost; v tomto směru se uplatňuje voda kapilární a 

voda gravitační, nikoliv voda hygroskopická.  

 

Pro mechanismus koroze v zeminách platí stejné zákonitosti jako pro korozi kovů 

v neutrálních prostředích. [12] 

 

2.4.2 Mechanizmus elektrochemické koroze v půdě 

 

Zákonitosti vzniku a funkce korozních článků v podstatě zůstávají v platnosti pro vývoj 

koroze v půdě. Zatímco elektrolyty lze obvykle považovat za homogenní a stejnorodé prostředí, 

vyznačují se půdy nestejnorodostí, a musí se posuzovat jako složitá soustava mechanicky, fyzikálně 

i chemicky se lišících komponentů. Proto rychlost koroze v půdě závisí nejen na vzniku 

mikročlánků (v důsledku nestejnorodosti povrchu samotného kovu), nýbrž především na 

makročláncích vznikajících v důsledku rozdílné propustnosti kyslíku v jednotlivých místech půdy. 

Makročlánky tohoto typu vznikají zejména na liniových kovových konstrukcích, které procházejí 

půdami s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Velké změny kyslíkové propustnosti půd 

podél konstrukce způsobují vytváření elektrodových potenciálů kovu a vznik proudu v obvodu 

makročlánku. Korozní procesy probíhají převážně s kyslíkovou depolarizací v elektrolytu. Při 

nízkém měrném odporu půdy může korozní proud makročlánku dosáhnout poměrně značných 

hodnot a způsobit narušení konstrukce v místech s malou kyslíkovou propustností. Zvláště 

nebezpečné jsou makročlánky vznikající na okrajích konstrukce, u podchodů, vodotečí nebo 

komunikací v důsledku tzv. okrajového jevu difuze kyslíku v půdě.  

 

Koroze v půdě a zeminách je v podstatě výsledkem současně probíhajících reakcí všech 

makročlánků a mikročlánků. Mikročlánky jsou velmi malé korozní články, u nichž je měření 

elektrických veličin uvnitř článků nemožné. U makročlánků je vzdálenost nebo velikost anody a 

katody řádově od několika milimetrů do několika set metrů. Pro činnost makročlánků má podstatný 

význam měrný odpor půdy; při vyšších hodnotách mají funkční makročlánky větší rozměry. U 

mikročlánků nemá ohmický činitel podstatný význam. Nebezpečí korozního napadení vzrůstá 

s rozměry zařízení, zejména s jeho délkou. U liniových konstrukcí (potrubí, kabelů) je toto 

ohrožení největší, obvykle v důsledku vzniku makročlánků. [12] 
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2.4.3 Činitelé ovlivňující korozi v půdě 

 

Korozní proces podzemních kovových potrubí závisí především na geometrické poloze 

heterogenity. Liniová konstrukce uložená v půdě bývá vystavena různě silnému působení kyslíku 

měnícímu se podle změn vodního režimu v povrchových zemních vrstvách. Při 100 % nasycení 

pórů vodou se značně omezí činnost dlouhých makročlánků. Po odvodnění půdy se činnost 

dlouhých makročlánků značně zvyšuje, až je při 70 % nasycení póru vodou maximální, takže 

vlivem diferenciální aerace může být rozdíl napětí až 0,4 V.  

 

Stejná půda může působit na vznik koroze mimořádně aktivně i interně, a to v závislosti na 

stupni nasycení pórů a umístění kovové konstrukce vzhledem k pásmu různého nasycení půdy 

vodou. Nejsilněji se aktivita dlouhých makročlánků projevuje při kolísání hladiny podzemní vody 

v pásmu nasycení pórů vodou 50 až 90 %. Kapilární pohyb vody významně ovlivňuje měrný odpor 

půdy, a tedy i činnost makročlánků, ale také migraci některých látek; takto lze vysvětlit mnohdy 

značné nahromadění solí, zejména v povrchových horizontech.  

 

Změny vlhkosti, způsobené kolísáním hladiny podzemní vody a její kapilární výškou nebo 

proměnlivým vsakováním srážkových vod vlivem různé propustnosti, vedou (zejména u půd 

s větším obsahem jílů) k větším či menším objemovým změnám. Vysycháním se tyto zeminy 

smršťují, a naopak při sycení vodou bobtnají.  

 

Při objemových změnách vznikají (obdobně jako při zamrzání) velké síly, které se 

přenášejí i na veškeré podzemní kovové konstrukce a jejich izolační povlaky. Právě v místech, kde 

je izolace nejvíce mechanicky namáhána, je i největší elektrická vodivost zemin a bývá zde korozní 

anoda makročlánku. 

 

Pro dosažení vysoké mineralizace podzemních vod je nutná přítomnost CO2. Málo 

rozpustné uhličitany Ca, Mg, Fe, Mn aj. se převádějí na snáze rozpustné hydrogenuhličitany. Vliv 

CO2 se uplatňuje i při rozpouštění hlinitokřemičitanů, přičemž se voda obohacuje vápníkem, 

hořčíkem, draslíkem, hydrogenuhličitany a kyselinou křemičitou. Příkladem může být přeměna 

jílového minerálu albitu na kaolinit. Tyto půdní koloidy mají schopnost vyměňovat ionty, 

především kationty. Hydrogeochemicky je velmi významná výměna vápníku za sodík, která může 

vést ke změně poměrného kvantitativního zastoupení mezi Ca, Mg, Na. Původní pořadí Ca, Mg, 

Na, může být změněno na Na, Ca, Mg. Tím lze též vysvětlit některé anomálie při katodické 

polarizaci ocelového povrchu v některých půdách (pokles polarizačního potenciálu po určité době 

při nezměněné proudové hustotě). Původní poměr iontů Na a Ca v půdě (v blízkosti katodicky 

polarizovaného ocelového povrchu) je narušen ve prospěch iontů a tím, že ionty Ca zareagují na 

karbonát vápenatý – na kovovém povrchu se vytváří minerální vrstva spolu s jílovitými příměsemi. 

[12] 
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2.4.4 Mikrobiální koroze 

 

Pro korozi železa mají zvláštní význam bakterie schopné redukovat sírany na sulfan (H2S). 

Mechanizmus jejich působení není dosud spolehlivě vysvětlen. Jejich činnost podporují půdy 

s vysokým obsahem síranů (nad 200 mg SO4
2-

 / kg půdy). Půdy s organickými zbytky, znečištěné 

močůvkou, bažinaté, močálovité aj. Zjištění většího množství FeS se pokládá za důkaz anaerobní 

koroze, výjimkou mohou být lokality se sirnými vodami nebo s výskytem kyzů (rudných nerostů 

kovového vzhledu, sulfidy, arsenidy). Sulfidy železa se mohou při styku s kyslíkem oxidovat na 

sírany, které hydrolýzou uvolňují kyselinu sírovou, a ta napadá Fe. Baktériím, které redukují 

sulfáty se nelépe daří při 30 °C. Na průběh koroze mohou mít vliv i bakterie, rozkládající 

polysacharidy (celulózu), močovinu nebo redukující dusičnany za vzniku oxidu uhličitého. Při 

trouchnivění a tlení organických látek se mohou generovat různé organické kyseliny (mravenčí, 

octová), které se chovají velmi agresivně. Výsledkem tohoto procesu je jedna z nejtěžších korozí 

potrubí vůbec. Podle W. P. Iwersona, je tento druh koroze komplexem působení těchto činitelů: 

 

a) přímé odstranění vodíku (elektronů) bakteriemi z povrchu oceli 

b) odstranění vodíku aktivitou sirníku železnatého produkovaného bakteriemi 

c) odstranění vodíku působením bakterií 

d) produkce vysoce korozivního metabolitu obsahujícího fosfor. [1, 5] 
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3 Základní způsoby ochrany úložných zařízení 

 

Cílem protikorozní ochrany je minimalizace ekonomických i ekologických ztrát 

vyvolávaných korozí. Základ protikorozní ochrany tvoří kvalitní izolace s kombinací s katodickou 

ochranou. Tato kombinace slouží k co možná nejdokonalejšímu oddělení úložného zařízení od 

okolního prostředí a k elektrochemické ochraně míst s poškozenou izolací. Faktory ovlivňující 

životnost úložných zařízení: 

 

Volba materiálu 

 

 K rovnováze mezi kovem a jeho oxidovanou formou dochází samovolně pouze u velmi 

ušlechtilých kovů. V celé oblasti stability vody i za přítomnosti silných oxidovadel 

(nerozkládajících vodu), je zcela odolné pouze zlato. Platinové kovy jsou v oblasti stability vody 

imunní pouze při absenci velmi silných oxidovadel. Dosáhnout imunity mohou ve vodných 

prostředích samovolně i ušlechtilé kovy jako je měď a stříbro, ale u těchto kovů dochází 

k anodickým rozpouštěním, často za vzniku ochranných vrstev. Pokud zamezíme přístup kyslíku 

k vodným roztokům, kde hlavním oxidovadlem je částice H
+
 nebo voda, pak i měď a stříbro budou 

imunní, neboť hlavním oxidovadlem bude pouze oxidovaná forma konstrukčního kovu.  

 

Úprava korozního prostředí 

 

 Je třeba zvolit vhodný zásypový materiál a zajistit odvodnění. Jako zásypové materiály se 

používají popílky z elektrofiltrů, mletý vápenec, slévárenský písek, odpady ze stavební výroby aj. 

Použitelnost materiálu musí být odzkoušena, aby jejím použitím nedošlo ke zhoršení korozní 

situace. Naprosto nevhodné jsou materiály s obsahem nedopalku (uhlík), škvára (uhlík, síra) a 

rašelina (pH). Úprava nebo výroba syntetických zásypů je ekonomicky i technicky problematická. 

Úpravy zásypů vyhovující po stránce korozní, řešené zpravidla přidáním inhibičních látek, 

nevyhovují většinou po stránce hygienicko-ekologické. Odvodnění je problematické, neboť výkop, 

do kterého se potrubí ukládá, působí jako drenáž a naopak stahuje vodu z okolí.  

 

Volba trasy a způsob uložení potrubí 

 

 Zvolená trasa úložného zařízení může zásadně ovlivnit účinnost jeho protikorozní ochrany. 

Je důležité trasu vést tak, aby způsobené škody při poškození potrubí byly minimální nejen 

z hlediska blízkosti stavby, ale i z hlediska ekologie apod. Při výběru je účelné vyhýbat se oblastem 

korozně nebezpečným a minimalizovat možný vliv bludných proudů a interference. Vhodnou 

volbou trasy potrubí může být nejen jeho vedení mimo oblasti bludných proudů, ale i řešení, kdy 

potrubí je vedeno naopak poblíž zdroje bludných proudů a jejích nepříznivý vliv je eliminován 

drenáží. Agresivitu prostředí je možno v některých případech částečně eliminovat uložením potrubí 

do kolektorů nebo nadzemním vedením trasy potrubí.  
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Elektrochemická ochrana 

 

 Elektrochemické ochrany jsou postupy, které vycházejí ze skutečnosti, že všechny korozní 

pochody jsou vyvolávány elektrochemickými reakcemi, probíhajícími na povrchu kovu, a že je 

tedy možno je dalšími elektrochemickými reakcemi ovlivňovat. Podle polarizace elektrochemické 

ochrany rozlišujeme anodickou a katodickou ochranu. Označení vychází z toho, že při anodické 

ochraně je chráněné zařízení zapojeno jako anoda, při katodické ochraně je naopak katodou. 

Anodická ochrana je určena pro vnitřní povrchy zařízení, pro ochranu vnějších povrchů zařízení 

uložených v zemi se používá katodická ochrana.  

 

Použití korozně odolných materiálů 

 

 Z hlediska koroze volíme materiál, který není korozně napadán. Pro rozvod plynu je 

v posledních letech využíváno potrubí z polyetylénu. Jeho možnosti použití jsou omezené jak 

potřebnou dimenzí, tak i přípustným tlakem. Pro potrubí s vyššími tlaky a světlostmi není dosud 

jiná možnost, než použití ocelových potrubí.  

 

Ochranné povlaky 

 

 Povrch kovových úložných zařízení je opatřován izolacemi, které mají příznivý vliv na 

polarizaci potrubí. Pro polarizaci na shodnou hodnotu potenciálu je potřebná průměrná proudová 

hustota při použití izolace podstatně menší.  

 

Příslušenství potrubí a související objekty 

 

 Aby bylo možné sledovat korozní stav potrubí, jsou na potrubí umístěna kontrolní a měřící 

místa. Kontrolní měřící vývod je určen k měření hodnoty potenciálu potrubí / půda. Propojovací 

objekt slouží k propojení dvou a více různých zařízení. Používá se i pro měření potenciálu, 

umožňuje odstranění interference, může být doplněn i odporem, pro regulaci velikosti 

procházejícího proudu.  Aplikují se rovněž propojovací objekty u izolačních spojů a chrániček. 

Tyto typy objektů se používají v nadzemním i zemním provedení. Chráničky (ocelové trubky o 

větší velikosti) slouží k mechanické ochraně potrubí při jeho křížení s tratí a s komunikacemi. 

Důležité je zabránit kontaktu chráničky s potrubím a utěsnit čela chráničky, eliminující průsak 

vody do vnitřního prostoru. Galvanický kontakt potrubí s chráničkou má negativní vliv na stav 

potrubí, snižuje jak dosah katodické ochrany, tak může způsobovat i korozi potrubí v chráničce. 

Z důvodu zatopení chrániček vodou se používá v některých případech místo chrániček mechanická 

odolnost potrubí. V  místech podchodu či potrubí pod komunikací je použita trubka se silnější 

stěnou. Izolační spoje slouží k vzájemnému elektrickému oddělení dvou částí potrubí. Záměrně se 

jím zvyšuje podélný odpor potrubí, lze je tedy úspěšně používat jak v oblastech bludných proudů, 

ke snížení jejich vlivu na potrubí, tak i v místech, kde lze očekávat nepříznivé působení 

interference. Jsou používány například v místech, kde potrubí křižuje stejnosměrně elektrizovanou 

trať. [5] 
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3.1 Pasivní ochrana 

 

Pasivní ochranou jsou opatření, která omezují vstup a výstup bludných proudů do zařízení 

a ze zařízení nebo omezují tok proudu přes něj. Základem ochrany proti korozi kovových zařízení 

uložených v zemi je opatření povrchu chráněného zařízení povlakem, který nazýváme izolací. 

Izolace pak tvoří barieru mezi chráněným povrchem kovu a okolním agresivním prostředím. 

Pasivní ochranou se nazývá, protože jinak žádným způsobem nezasahuje do probíhajících 

korozních pochodů. Mezi často používané druhy pasivní ochrany patří: 

 

 Různé druhy izolací, asfaltové, z plastických hmot a různé speciální izolace. 

 

 Stavební ochrana, která může být provedena uložením kabelů do kanálů. 

 

 Obsypávání úložného zařízení nevodivou zeminou, pískem nebo štěrkem. 

 

 Volba trasy úložného zařízení co nejdále od zdrojů bludných proudů a v zemině s co největší 

vodivostí.  

 

 Záruky dlouhodobé životnosti a ochranné účinnosti izolace dosáhneme teprve splněním 

těchto požadavků: neporéznost, trvalá přilnavost ke kovu, bez látek podporujících korozi, 

dostatečná odolnost vůči biologickým vlivům, malá propustnost vody a kyslíku, vysoký elektrický 

odpor, účinnost vůči půdním látkám, mechanická odolnost, tepelná stálost, odolnost účinkům 

proudu. Nejdéle používanou izolací kovových trubek je asfalt vyztužený dvojitým či trojitým 

ovinem ze skleněného materiálu, nebo kombinací skleněného materiálu z PVC folií. Dnes se již 

asfaltové izolace nahrazují plastovými izolacemi, převážně z PE, ty se ve vyspělých zemích 

používaly již v 60. letech. [4, 5] 

 

3.1.1 Příklad systému antikorozní ochrany ocelového potrubí v chráničce 

 

 Chráničky potrubí mají zaručit možnou výměnu potrubí při opravách bez nutnosti 

otevřeného výkopu v celé délce problematického úseku (komunikace bez možnosti omezení 

dopravy, kolejová trať, vodoteč aj.) Provádějí se bezvýkopovými technologiemi (protlakem), 

pokládají se také i v otevřeném výkopu. Potrubí uložené v chráničce musí být v celé délce 

podchodu směrově přímé a beze změny sklonu. Chráničky se navrhují tak, aby k oběma jejím 

koncům byl volný přístup. Chráničky u podchodů se zpravidla navrhují ocelové s pasivní 

protikorozní ochranou nebo železobetonové, nebo PROFUSE. Do chrániček se ukládají i řady 

vedení. Aby se zamezilo znečištění chráničky, oba její konce se utěsní, např. manžetami, těsnící 

pěnou apod. Kovové potrubí uložené v ocelové chráničce musí být elektricky izolováno od 

chráničky. Ocelová chránička nesmí být připojena na katodovou ochranu vnitřního kovového 

potrubí. [5]  
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Příčinou koroze ochranného potrubí je elektrolytický a galvanický zkrat. Faktorem 

způsobující korozi je voda, vlhkost, vzduch, bludné proudy a mechanická poškození antikorozních 

povlaků. Tímto způsobem ochrany zabráníme ztrátám vzniklým výměnou částí potrubí, zastavením 

dodávky produktovodu a vysokými logistickými nároky na výměnu potrubí. Tato ochrana se 

používá pro opravu existujícího produktovodu v místech přechodu do chráničky potrubí a pro 

antikorozní a mechanickou ochranu nových částí produktovodů s ochranným potrubím.  

 

Jako příklad pasivní ochrany jsem si vybral systém antikorozní ochrany ocelového potrubí 

v chráničce aplikací materiálu Anticor Syntetix CF (Obr. 3.1), pro její hojné využívání. 

 

Vlastnosti:  

 

 Účinný a levný způsob opravy elektrolytického zkratu a následků galvanického zkratu 

v ochranném potrubí. 

 

 Vytlačuje z vnitřní strany ochranného potrubí vodu, vlhkost, vzduch a jiné plyny, které 

způsobují korozi.  

 

 Je dokonalou barierou proti bludným proudům díky vysoké odolnosti (odpor).  

 

 Zaručuje úspěšnost práce a nízké náklady (katodová ochrana) během celé doby používání 

potrubí a nevyžaduje servis. 

 

 Trvale elastická hmota zaručuje mechanickou ochranu vedoucího potrubí, díky absorpci 

vibrací.  

 

 Má antioxidační vlastnosti, které zpomalují proces přirozené degradace izolace potrubí (PE, 

PP, PUR, Epox.). 

 

 Výrazná barva hmoty umožňuje viditelnost poškození ochranného potrubí, hmota není pro 

člověka nebezpečná.  

 

 Eliminuje oxidační bakterie a houby, čímž omezuje mikrobiologickou korozi.  
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Obr. 3.1 Princip aplikace tekutého materiálu Anticor Syntetix CF 

 

Aplikace: 

 

1) Nejdříve se potrubí umyje vodou a vysuší. 

2) Spojování speciálně konstruovaných trysek se systémem ventilů. 

3) Těsné uzamčení zakončení ochranného potrubí v systému Anticor Syntetix CF. 

4) Aplikace tekutého materiálu Anticor Syntetix CF. 

5) Uzamčení a izolace svářených míst trysek. [6] 

 

Parametry Hodnota 

Teplota práce -15 °C + 35 °C 

Hustota 0,85 až 0,87 kg / dm
3
 

Odpor >3,9*108 Ω*m 

Absorbce vody 0,0 – 0,05 % mas 

Test chloridu solného Pozitivní 

Odolnost materiálu vůči katodovému uvolnění 

v elektrolytickém prostředí 

0 mm 

Elektrická pevnost >25 kV / mm 

Teplota zkapalnění >50 °C 

Přilnavost k oceli a umělé hmotě Kohezní k podkladu (roztržení ve vrstvě) 

Tab. 3.1 Technické údaje systému antikorozní ochrany ocelového potrubí v chráničce 

aplikací materiálu Anticor Syntetix CF  
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3.2 Aktivní ochrana 

 

 Aktivní ochrana zajišťuje trvalý záporný potenciál úložného zařízení a odvod proudů 

z úložných zařízení jen v místech připojení ochrany. Trvalým záporným zpolarizováním kovových 

zařízení se zamezí vzniku anodických oblastí na úložném zařízení. Aktivní ochranu je třeba chápat 

jako ochranu doplňkovou. Každá aktivní ochrana předpokládá dokonalou pasivní ochranu. Existuje 

několik druhů aktivních ochran: 

 

a) Přímá drenáž  

 

  Je nejjednodušší a zároveň nejméně používaná. Je to v podstatě galvanické propojení 

potrubí s kolejí. Nemůže se použít, mění-li se na kolejnicích polarita napětí (Obr. 3.2). 

 

 

Obr. 3.2 Blokové schéma přímé drenáže 1 – potrubí, 2 – vypínač, 3 – ampérmetr, 4 - kolej 

 

b) Polarizovaná drenáž  

  

 Je to vlastně přímá drenáž, která je doplněna o usměrňovač, který zamezí protékání proudu 

ve směru z kolejnice do úložného zařízení (Obr. 3.3). Polarizovaná drenáž je zapojena tehdy, když 

potenciál liniové konstrukce je kladnější než potenciál kolejí, pak proud teče drenáží od liniové 

konstrukce ke kolejím. Jak mile dojde k opačné situaci, drenáž se automaticky přeruší. 

 

 

Obr. 3.3 Blokové schéma elektrické polarizované drenáže 1- potrubí, 2 – vypínač, 3 – pojistka, 4 – 

ampérmetr, 5 – výkonová polovodičová dioda, 6 – odpor, 7 - kolej 

 

c) Zesílená polarizovaná drenáž  

 

 Používá se tam, kde normální drenáž nestačí snížit potenciál anodického pásma úložného 

zařízení, nebo tam, kde vyjma bludných proudů působí i půdní koroze (Obr. 3.4).  
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Obr. 3.4 Zesílená polarizovaná drenáž  

 

Podmínky připojení drenáže ke kolejím 

 

 Drenážní zařízení musí být ke kolejím připojeno prostřednictvím oddělovacího prvku, jímž 

bývá nejčastěji drenážní tlumivka. Při překročeni limitní hodnoty střídavé složky 50 Hz musí dojít 

k odpojení drenážního obvodu.  

 

d) Obětní anoda  

 

 Je vytvořena ze slitin kovů s vysokým záporným potenciálem (Mg, Zn, Al). Tato elektroda 

se vodivě spojí s úložným zařízením a vytvoří s ním článek, ve kterém úložné zařízení přebírá 

funkci stálé katody a obětní elektroda funkci anody (Obr. 3.5). Obětní anoda se začíná průchodem 

proudu elektrochemickou cestou rozpouštět. Tato ochrana se nemůže použít u zemních proudových 

polí kde je vysoká hustota zemních proudů, tedy v blízkosti elektrických drah. Před umístěním této 

ochrany je nutné mít představu o době působení ochrany a z toho určit hmotnost obětní elektrody.  

 

 
Obr. 3.5 Aktivní ochrana s obětní anodou 1- úložné zařízení, 2 - obětní anoda, 3- izolovaný vodič 

 

e) Katodická ochrana  

  

  Princip je stejný jako u ochrany obětní anodou, ochranný účinek je zde umocněn užitím 

vnějšího zdroje, který umožňuje vyrábět pomocnou elektrodu (anodu) z libovolného kovu. Velké 

životnosti anody je docíleno tím, že se vyrábí z velkých železných částí (Obr. 3.6).  
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Obr. 3.6 Katodická ochrana 1- úložné zařízení 

 

 Katodická ochrana je u nás nejrozšířenější, užívá se především při ochraně plynovodů, 

ropovodů a vodovodních řádů. Pracovní napětí katodické ochrany bývá 10 až 50 V a odebírané 

proudy jsou 10 až 50 A, výkon se na stejnosměrné straně pohybuje v rozmezí 100 až 2500 W. 

Používání aktivních ochran, které vyžadují připojení ke kolejnicím je omezeno hlavně přidanými 

negativními vlivy na kolejové zabezpečovací obvody. [1, 4]  

 

3.3 Katodická ochrana 

 

3.3.1 Způsoby katodické ochrany 

 

Základním principem katodické ochrany je záměrné vytvoření elektrického obvodu, 

v němž je v korozním prostředí chráněný předmět katodou. Toho se dosahuje spojením chráněného 

předmětu s kovem, který má v daném prostředí zápornější potenciál, něž kov chráněný, tím 

vznikne umělý galvanický článek. V něm je chráněný předmět katodou, elektrolyt tvoří korozní 

prostředí a připojený kov se zápornějším potenciálem je anodou, která se nazývá galvanická anoda 

(obětovaná anoda, protektor), neboť vznik proudu potřebného k ochraně je spojen s jejím 

rozpouštěním. Tento způsob je tzv. katodickou ochranou obětovanými anodami. 

 

 Druhým způsobem je tzv. katodická ochrana vnějším zdrojem proudu, při kterém chráněný 

kov je připojen k zápornému pólu zdroje stejnosměrného proudu, a stane se tak katodou, kladný pól 

zdroje je spojen s pomocnou anodou umístěnou v korozním prostředí. Mezi těmito způsoby 

katodické ochrany není zásadní rozdíl, protože pro dosažení ochrany má význam elektrický proud, 

bez ohledu na to, jak vznikl. Použití drenáží a saturáží při ochraně proti bludným proudům a 

galvanické propojení konstrukcí při řešení interference, kdy se při ochraně liniových podzemních 

zařízení využívá bludných proudů, jsou zvláštními způsoby katodické ochrany. [1] 

 

3.3.2 Korozní článek a katodická ochrana 

 

Elektrochemický korozní článek je charakterizován potenciálem, proudem a odporem, řídí 

se Ohmovým zákonem a vyjadřuje se Kirchhoffovými zákony:  
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0 

KKAAčkorKA RIRIRIUU  (3.1) 

 

Rovnici (3.1) lze upravit: 
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(3.2) 

 

kde:  Ikor – korozní proud v článku (A) 

 UK
+
, UA

+
 - rovnovážný potenciál katodových a anodových částí (V) 

 RK, RA – polarizační odpory katody a anody (Ω) 

 Rč – ohmický odpor článku (Ω) 

 

 

 

A (Fe) – korozní anoda (železo)    Io – ochranný proud (A) 

K (Cu) – korozní katoda (měď)    IA – proud vystupující z anody (A) 

A1 (Mg) – galvanická anoda (hořčíková slitina)   IK – proud vstupující na katodu (A) 

FeSi – fersilitová elektroda 

 

Obr. 3.7 Schéma katodické ochrany galvanickou anodou a vnějším zdrojem proudu: a) konstrukce 

bez katodické ochrany; b) konstrukce s katodickou ochranou; c) katodická ochrana vnějším 

zdrojem proudu, při níž se předpokládá, že ochranný proud se dopravuje do elektrolytu 

z usměrňovače, např. přes FeSi - anodu 

 

Při použití katodické ochrany se ochranný proud Io superponuje na proud v korozním 

článku. 

 

Io + IK – IA = 0 (3.3) 
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Rovnici (3.3) vynásobíme RK a za hodnotu IK RK a Ikor = IA dosadíme do (3.1): 
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Po dosazení (3.2) do (3.4) dostaneme korozní proud na chráněné konstrukci: 
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(3.5) 

 

kde: Ikor – proud článku bez katodické ochrany 

Io – ochranný proud přiváděný na povrch kovu 

 

 Ze vztahu (3.5) vyplývá, že katodická ochrana bude tím účinnější, čím větší bude ochranný 

proud až do hodnoty Io = Ikor.(RA+RK+Rč)/RK, aby nenastalo tzv. „přechránění“, dále Io musí být 

tím větší, čím větší je Ikor (čím jsou agresivnější podmínky). Pro každý případ koroze existuje 

hustota ochranného proudu, při které se dosáhne úplné ochrany. Velikost ochranného proudu závisí 

na druhu chráněného kovu, na korozním prostředí a na dalších činitelích. [1] 

 

3.3.3 Účinnost katodické ochrany 

 

Účinnost katodické ochrany lze charakterizovat stupněm ochrany: 
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(3.6) 

 

kde: k - úbytek hmoty kovu v podmínkách samovolné koroze (g.m
-2

.h
-1

) 

 k
´
 - úbytek hmoty kovu při katodické ochraně (g.m

-2
.h

-1
) 

 Ikor – korozní proud článku bez katodické ochrany (A) 

 IA – korozní proud na chráněné konstrukci při katodické ochraně (A) 

 

 Čím zápornější je konstrukce, tím je menší korozní proud. Udržení potenciálu konstrukce 

na úrovni ochranného potenciálu je často neekonomické, protože je spojeno s velkou spotřebou 

proudu. V reálných podmínkách postačí zajistit odpovídající stupeň ochrany podle délky doby 

využívání zařízení. Jestliže má být dovolená rychlost koroze jako úbytek hmoty 0,001 g.m
-2

.h
-1

, pak 

je možné najít potřebný stupeň ochrany modifikací rovnice (3.6): 
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(3.7) 

 

 

Platí-li, že: 

 

 konstrukce je bez izolačního povlaku 

 

 má na celém povrchu stejný potenciál vůči okolnímu prostředí 

 

 vnější proud je rovnoměrně rozložen po celém povrchu korodující konstrukce (anodické a 

katodické části mají stejný odpor vůči vnějšímu proudu) 

 

 rychlost katodické reakce je limitována stadiem připojení elektronu k vybíjejícímu se iontu 

vodíku nebo k neutrální molekule kyslíku, 

 

lze odvodit vztah mezi ochranným a korozním proudem a efektivností ochrany:  

 

2/1

2/3

)100(100

)100(100










kor
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(3.8) 

 

 Z ekonomických důvodů se používá také částečná katodická ochrana. Ve sladké a mořské 

vodě obvykle postačuje k potlačení důlkové koroze. [1] 

  

3.3.4 Aplikace katodické ochrany 

 

Katodická ochrana se používá v České republice od druhé poloviny padesátých let. Lze ji 

použít pouze u izolovaných svařovacích potrubí s vyhovující podélnou elektrickou vodivostí a 

s izolací. V opačném případě je katodická ochrana neekonomická a u litinových potrubí s hrdly 

temovanými hliníkem nebo olovem může způsobit i jejich destrukci. Životnost zařízení 

uzemňovacích anod se navrhuje cca na 25 let. Katodická ochrana obětovanými anodami má 

životnost cca 10 let. Projektová příprava a výstavba katodické ochrany musí být řešena v souladu 

se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, zejména s vyhláškou o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a příslušnými ČSN. Rozestupy jednotlivých stanic a tedy jejich ochranný 

dosah je od několika km (v oblastech bludných proudů a při nekvalitní izolaci) až pro desítky km 

pro kvalitní izolace. Při výpočtu parametrů stanic se vychází z následujících informací: 

 

 vnější průměr potrubí  

 tloušťka stěny potrubí 

 rezistivita materiálu potrubí 
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 délka potrubí, která má být chráněna 

 měrná vodivost izolace 

 rezistivita půdy 

 

Účinnost protikorozní ochrany závisí na jakosti izolace a na šetrném zacházení při ukládání 

a zásypu. Velmi obtížná je katodická ochrana potrubí v městských částech, kde nastává problém při 

odstranění interferenčních vlivů. Aktivní ochrana je opodstatněná tam, kde jsou známy všechny 

úložné konstrukce a lze tedy dodržet podmínky pro společnou ochranu. Problémem jsou staré části 

měst, kde se nachází značná část úložných konstrukcí, které jsou neprovozované a často bez 

pasivních ochran. Proto se aktivní ochrana používá převážně v novějších sídelních částech. [5] 

 

3.3.5 Způsob katodické ochrany oceli v železobetonu 

 

V současnosti je nejrozšířenější metodou katodické ochrany železobetonových konstrukcí 

použití armatury z povrchově aktivovaného titanu. Základem této metody je titanová armatura (síť, 

trubky, pásy…), která je pro rovnoměrnou distribuci proudu propojena titanovými vodiči. Schéma 

a tok ochranného proudu je znázorněn na (Obr. 3.8). Dále lze pásky nebo mřížky z povrchově 

aktivního titanu aplikovat do drážek vyříznutých do betonu.  

 

 

Obr. 3.8 Princip katodické ochrany vloženým proudem pomocí titanové sítě  

 

Po připevnění nevodivými spoji k betonu se provede nástřik nebo zalití betonem. Životnost 

této ochrany je cca 75 -  100 let. Při použití katodické ochrany je nutné dbát na kvalitní vodivé 

propojení chráněné výztuže a je třeba uvážit velikost proudu, vkládaného do výztuže k dosažení 

parametrů ochrany s bludnými proudy, které mohou procházet v případě, že most slouží pro 

železniční dopravu se stejnosměrnou trakční soustavou. [9] 
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3.4 Ochrana obětovanými anodami 

 

Při ochraně obětovanými anodami dochází k elektrochemickému procesu probíhajícího 

v elektrolytu při elektrickém spojení této anody s kovem termodynamicky ušlechtilejším. Takto 

vznikne galvanický proud v článku, jehož anodou je méně ušlechtilý kov. Anoda se spotřebovává a 

hmotnost vyloučeného kovu se určuje podle Faradayových zákonů. Obětované anody jsou 

nejjednodušším zdrojem stejnosměrného proudu. Přechodem kovů do roztoku a vytvářením iontů 

se uvolňují záporně nabité elektrony, které vyvolávají průtok elektrického proudu.  

 

Výběr materiálu obětované anody 

 

  Je určován podmínkami, v jakých mají pracovat. Praxe se omezuje na tři základní kovy a 

to hliník, zinek a hořčík. Při výběru materiálu se přihlíží ještě k dalším činitelům, např. tvaru anody 

a vzájemnému koroznímu ovlivňování anod. Účinnost kovů lze zvýšit legováním a někdy i 

tepelným zpracováním. Nové anody na bázi slitin hliníku mají velký hospodářský význam pro 

katodickou ochranu ocelových konstrukcí v mořské vodě. Způsob legování umožňuje používat 

menší počet větších anod. V půdách a ve sladkých vodách, kde je měrný odpor elektrolytu 10 až 60 

Ω.m, se používají nejvíce slitiny hořčíku. Hořčík má nejvyšší dosažitelný rozdíl potenciálů mezi 

obětovanou anodou a ocelovou konstrukcí, a proto vzniká největší proud. V porovnání s jinými 

kovy má však kvůli vlastní korozi poměrně krátkou životnost.  

 

Životnost galvanických anod 

 

 Životnost galvanických anod se určuje podle vzorce: 

 
)(

8760
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I
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pr

v







  

(3.9) 

 

kde: M - hmotnost galvanické anody (kg) 

 q – využitelná proudová kapacita (A.h.kg
-1

) 

 η – účinnost (%) 

 ηv – nevyužitelnost (%) 

 Ipr – průměrná hodnota výstupního proudu (A) 

 

 Výkonnost a trvanlivost obětovaných anod závisí do značné míry na vlastnostech půdy, do 

níž jsou ukládány. Anody musí být v obsypu speciálního složení. Výrobci dodávají anody spolu 

s obsypem. Chemikálie obsažené v obsypu slouží ke zvýšení hnacího napětí, ke snížení 

nežádoucích polarizačních jevů anody, ke snížení zemního odporu anody a k rozložení korozního 

působení na celý povrch anody, a tím k omezení její degradace.  
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 Při navrhování anod je nejdůležitější proud, který budou obětované anody dodávat na 

ochranu konstrukce. Hlavními činiteli, určující hodnotu výstupního proudu jsou:  

 

 rozměry a stav ochranného povlaku konstrukce 

 měrný odpor půdy okolo anody 

 rozměry a tvar anody včetně obsypu 

 metalurgické složení anody 

 druh a množství použitelného obsypového materiálu 

 prostorové uspořádání anod vzhledem ke konstrukci 

 počet anod a jejich vzájemné vzdálenosti (činitel stínění) 

 stacionární potenciál konstrukce – elektrolyt 

 

 Měrný odpor prostředí obklopující anodu je nejzávažnějším činitelem určujícím výstupní 

proud. Jsou-li ostatní činitelé konstantní, je výstupní proud galvanické anody nepřímo úměrný 

měrnému odporu prostředí. [1] 

 

3.4.1 Anody z hořčíkové slitiny 

 

 Anody z hořčíkové slitiny (6 % hliníku a 3 % zinku) se používají k ochraně od konce 

čtyřicátých let. Umožňují mnohostranné použití v půdě, ve studené i teplé vodě. Proti ostatním 

materiálům je u hořčíkových anod poměrně velká vlastní koroze, tj. rychlost rozpouštění 

anodového materiálu bez zatížení proudem, zpravidla se jedná o důlkovou korozi. Aby se snížila 

vlastní koroze, musí být obsah železa, mědi, niklu v anodovém materiálu co nejmenší. Provozní 

účinnost hořčíkových anod není větší než 50 %. Hořčík se dodává ve formě odlitků, v některých 

zemích jako tvářené tyče a dráty. Všechny anody mají ocelové jádro. Životnost anody z hořčíkové 

slitiny při η = 0,5, ηv = 0,9 je: 
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(3.10) 

 

3.4.2 Zinkové anody 

 

Zinek má výbornou účinnost při malých nákladech, nepoužívá se však tak často jako 

hořčík. Jeho použití je omezeno měrným odporem elektrolytu do 20 Ω.m. Zinek funguje dobře při 

malé spotřebě proudu u dobře izolovaných linek. Zinkové anody jsou k dispozici ve větším výběru 

tvarů, např. ve tvářených profilech, kroužcích apod. K dosažení větší životnosti v mořské vodě se 

běžně používají masivní zinkové anody. Zinkové anody se dělí do dvou skupin: 
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a) anody z velmi čistého kovu obsahují 0,0006 % Fe a lze je požít pro zinkové měřící elektrody 

(čistota Zn je 99,95 %). 

 

b) běžné anody obsahují 0,005 % Fe, zde je předepsán maximální obsah olova, hliníku a kadmia.  

 

Anody s malým obsahem železa se používají k ochraně horkovodních nádrží a pro různé 

druhy vod, protože se u nich neprojevuje inverze polarity. Pro zinkovou anodu při η = 0,9, ηv = 0,9 

je životnost:  
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(3.11) 

 

3.4.3 Použití obětovaných anod 

 

Obětované anody je výhodné použít tam, kde jsou malé proudové požadavky, chráněné 

konstrukce mají ochranný povlak, je požadována lokalizovaná nebo částečná ochrana a měrný 

odpor půdy je poměrně malý.  

 

výhody galvanických anod: 

 

 nevyžadují vnější zdroj energie 

 minimální náklady na údržbu po instalaci 

 zřídka jsou zdrojem interference s jinými konstrukcemi 

 malé pořizovací náklady 

 téměř žádné náklady na výkup pozemků a náhradu škod 

 účinné vyžití ochranného proudu 

 

nevýhody galvanických anod: 

 

 omezené hnací napětí 

 nižší a omezený výstupní proud limitovaný měrným odporem 

 nelze je běžně použít k ochraně holého či špatně izolovaného potrubí o velkém rozměru 

 někdy je nutné po 3 až 5 - ti letech nahradit anody novými [1] 
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4 Měření 

 

4.1 Korozní průzkum 

 

 Všechna kovová úložná zařízení (kovová potrubí a kabely s kovovým pláštěm) nebo 

zařízení liniová (kovové konstrukce kratší než 100 m uložená v zemi) musí být chráněna proti 

korozi. Použitá ochrana těchto zařízení musí odpovídat koroznímu ohrožení projevující se 

především agresivitou půdy a bludnými proudy a dále musí ochrana odpovídat nebezpečí 

vyplývajícího z možného prokorodování zařízení. Pravděpodobnost korozního ohrožení se zjistí 

korozním průzkumem. Rozsah korozního průzkumu je dán ekonomickými a ekologickými 

požadavky. Zejména nutnost předejít korozím kovových produktovodů mohou tento průzkum 

podstatně rozšířit. Účelem korozního průzkumu je určení fyzikálních, fyzikálně-chemických, 

chemických, geologických, biologických a dalších upřesňujících údajů, které mají rozhodující vliv 

na systém budoucí či stávající protikorozní ochrany daného kovového úložného zařízení. Pro 

každou oblast, v níž se nachází nebo bude nacházet kovové úložné zařízení, je nezbytné zpracovat 

korozní průzkum. Korozní průzkum je tedy soubor postupů, sloužících k určení korozní agresivity, 

tj. k odhadu jeho pravděpodobného vlivu na kovová úložná zařízení.  

 

 Existuje vypracována celá řada postupů a způsobů, jak hodnotit agresivitu prostředí. 

Příkladem hodnocení agresivity je norma ČSN 03 8375, která řeší zásady korozního průzkumu se 

zřetelem na úložná zařízení a je to osvědčená metoda, používaná v plynárenství. Podle této normy 

je korozní průzkum rozlišován na: 

 

 Základní, při kterém se zjišťuje pravděpodobné korozní ohrožení projektovaného potrubí. Na 

základě výsledků základního korozního průzkumu se volí způsob ochrany proti korozi, včetně 

případné změny průběhu uvažované trasy, typu izolace, způsobu aktivní ochrany, atd.  

 

 Dodatečný, kdy se zjišťuje konkrétní korozní situace na vystavěném potrubí. Slouží pro 

kontrolu aplikované protikorozní ochrany, případně jako podklad pro případné nutné úpravy a 

doplnění protikorozní ochrany.  

 

 Kontrolní, při němž se kontroluje stav protikorozní ochrany potrubí, včetně souvisejících 

objektů a dalších zařízení v blízkosti sledovaného potrubí. Podle výsledků se optimalizuje 

provoz aktivní ochrany. 

 

Korozní průzkum není levnou záležitostí, proto se např. v případech krátkých úseků potrubí 

spíše vyplatí investovat do dražší a spolehlivější varianty protikorozní ochrany spojenou s použitím 

zesílené izolace bez průzkumu.  

 

Základní průzkum obsahuje tato měření: 
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a) stanovení zdánlivé rezistivity půdy 

b) zjištění geologické stavby území a hydrogeologického režimu 

c) určení měrné elektrické vodivosti podzemních a povrchových vod 

d) chemický rozbor zemin a vod, obsah vlhkosti v zeminách, pH zemin a vody 

e) zjišťování přítomnosti bludných proudů v půdě 

 

Dodatečný korozní průzkum obsahuje tato měření: 

 

f) měření potenciálu potrubí – půda 

g) zjišťování interference 

h) zjišťování stavu izolačních spojů 

i) kontrola stavu izolace 

j) kontrola stavu stavební ochrany potrubí proti korozi 

 

V případě bludných proudů se zjišťuje: 

 

k) velikost a směr toku elektrického proudu potrubím 

l) velikosti elektrického proudu vstupujícího / vystupujícího z potrubí 

m) zdroj bludných proudů 

 

Kontrolní korozní průzkum: 

 

n) kontrola stavu zařízení aktivní ochrany 

o) kontrola dosahu aktivní ochrany 

p) jiné specielní měření např. nebezpečí vzniku mikrobiální koroze 

 

Korozní průzkum zpravidla obsahuje tato měření: 

 

 stanovení rezistivity půdy 

 měření proudového pole a přítomnosti bludných proudů v zemi 

 zjištění zdrojů bludných proudů 

 měření na stávajících kovových úložných zařízeních (potrubí, kabely, neliniové potrubí aj.) 

 

 Měří se potenciály, proudy tekoucí zařízením, zjišťují se interference a kontroluje se či 

dokumentuje stav zařízení včetně jeho ochrany. Na základě výzkumných prací bylo prokázáno, že 

s rostoucí hustotou stejnosměrného pole v půdě roste též její agresivita. Celkové zhodnocení 
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korozního průzkumu a případné návrhy dalších opatření je limitována praxí, zkušenostmi a 

znalostmi pracovníků. [5] 

 

Rozsah korozního průzkumu závisí na: 

 

 druhu chráněného zařízení 

 požadované životnosti zařízení 

 požadované provozní bezpečnosti zařízení 

 ekonomických důsledcích případné korozní havárie 

 důsledcích havárie na životní a pracovní prostředí. [1] 

 

4.2 Měřící technika 

 

Při volbě měřicího přístroje klademe na první místo požadavek provozní spolehlivosti i ve 

ztížených podmínkách. Všechna měření v terénu mají specifická úskalí a zvýšený stupeň obtížnosti 

ve srovnání s obdobnými měřeními v laboratořích. Přístroje musí splňovat požadavky na citlivost, 

přesnost, vhodnost měřících rozsahů, ale také požadavky vyplývající z praxe měření nebo z uložení 

v ne přesně vodorovné poloze. Musí umožňovat měření v prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí 

vzduchu a v širokém rozmezí teplot vzduchu, musí být odolné proti otřesům. 

 

Každé měření je zatíženo určitou chybou. Důležitá je nejen velikost měřené veličiny, ale 

také i chyba, s jakou byla určena. Hlavní příčiny chyb jsou nedokonalost a nepřesnost měřících 

přístrojů a příslušenství, nedokonalost a nespolehlivost naších smyslů a přehlížení okolních vlivů 

působících na měření. Podle původu dělíme chyby na: 

 

Systematické chyby: ty jsou nečastěji zaviněny použitou metodou nebo měřicími přístroji 

či samotným provozovatelem. 

 

Náhodné chyby: jsou výsledkem vlivů zcela nepravidelných, jejichž účinky se skládají 

podle náhodného seskupení.  

 

 Elektrická měření spojená s korozním průzkumem a provozem zařízení katodické ochrany 

mají velký význam pro efektivnost protikorozní ochrany. Při měření v terénu se někdy používá tzv. 

pojízdných laboratoří. Pojízdná laboratoř bývá vybavena všemi přístroji pro měření v terénu, 

případně i zařízením chemické laboratoře. [1] 
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4.2.1 Multimetry 

 

Pro krátkodobá měření napětí a proudů do cca 10 A se používají Multimetry, při zakoupení 

bočníku lze měřit i proudy nad 10 A. Ty obsahují elektronické ochrany, až 2 cm vysoký 

podsvícený displej, bateriové napájení, funkce MIN / MAX, vstupní odpor větší než 1 MΩ.  

 

4.2.2 Měřiče uzemnění 

 

Pro měření rezistivity půdy, odporu chrániček, izolačních spojů, odporu anodového 

uzemnění a zemnících odporů je nezbytný speciální přístroj, který má dostatečné střídavé napětí 

s frekvencí obvykle kolem 135 Hz, což je jiný kmitočet, než je v síti nízkého napětí, aby 

nedocházelo k ovlivnění měřené veličiny. Mezi známé přístroje používané korozními specialisty 

patří např. přístroje NORMA, MEGGER, ARNOUX.  

 

4.2.3 Registrační přístroje 

 

Pro registrační měření potenciálu potrubí – půda se běžně používají záznamníky dat. Na 

tuzemském trhu jsou k dispozici např. přístroje BV comp, KORODAT a další. Lze s nimi 

registrovat potenciály a případně s použitím bočníku i proud. Obvykle mají dva vstupy, takže 

s nimi lze měřit současně např. obě strany izolačního spoje, proudové pole atd. Vnitřní odpor je 

větší než 1 MΩ / V, některé obsahují i displej včetně klávesnice pro nadepsání vstupních údajů a 

modul GPS, který pomocí komunikace s družicemi stanoví místo měření v souřadnicích s přesností 

až na několik metrů. Tyto přístroje mají třídu přesnosti pod 1 %. Pomocí softwaru (SW) lze zvolit 

periodu ukládání dat dle potřeby např. 1 sekundu, 1 minutu atd. K těmto přístrojům existuje bohatý 

SW, který umožňuje zobrazit naměřené údaje do grafu, statistiky rozložení potenciálu, procento 

doby, po kterou bylo zařízení chráněno, atd. Komunikace mezi těmito záznamníky pro hodnocení a 

tisk získaných údajů probíhá prostřednictvím PC.   

 

4.2.4 Měřič tloušťky izolace 

 

Při měření tloušťky izolace se používá elektrojiskrový defektoskop se zkušebním napětím 

do 25 kV. Po zapnutí přístroje se měřící sonda posouvá po povrchu potrubí. V místech s porušenou 

izolací se objeví viditelná a slyšitelná jiskra. Pro nedestruktivní měření tloušťky izolace se 

používají přístroje, které mají chybu měření přibližně 5 %. Tyto přístroje jsou určeny pro měření 

nevodivých vrstev (guma, plast, keramika atd.) na kovovém podkladu a k měření tlouštěk 

galvanických vrstev (zinek, mosaz, chrom atd. krom niklu) na železném podkladu.  Pro měření na 

železném podkladu se využívá magnetoinduktivní metoda a pro neželezné kovové podklady 

metoda vířivých proudů.  
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4.2.5 Hledač potrubí 

 

 K lokalizaci trasy potrubí nebo kabelu s kovovým pláštěm se používá tzv. hledačů. 

Využívá se při tom induktivního působení elektromagnetického pole buzeného střídavým proudem 

o tónovém kmitočtu, který protéká potrubím. Jako přijímač slouží pátrací cívka, do níž se indukuje 

napětí elektromagnetickým polem střídavého proudu protékajícího potrubím. Toto napětí se 

zesiluje na úroveň slyšitelnosti ve sluchátku. Manipulací s anténou ve tvaru hledací cívky se 

metodou maxima nebo minima určuje poloha elektromagnetického pole soustředěného kolem 

potrubí. Tak lze vyhledávat nežádoucí kovové kontakty jako křížení dvou kovových vedení, 

zkratové izolační spoje nebo v úpravě tzv. detektoru poruch izolace lze přesně zjistit místa 

s porušeným izolačním povlakem potrubí. [1] 

 

4.2.6 Systém KORODAT – 4 

  

 Systém KORODAT – 4 je určen pro měření potenciálů a proudu při korozním průzkumu. 

Systém KORODAT – 4 je sestaven z elektronického záznamníku, servisního modulu KM – 4 

s LCD displejem pro indikaci měřených hodnot, osobního počítače. Záznamník KD – 4 je 

mikroprocesorem řízený elektronický záznamník, který umožňuje nepřetržité měření a záznam po 

dobu 1 den až 2 měsíce.  

 

Pomocí záznamníku lze měřit a registrovat: 

 

 potenciál úložná konstrukce – půda 

 polarizační potenciál, kde je schopen měřit ve velmi krátkých periodách, řádově milisekundách 

 proudové pole (přepočtem z napětí mezi dvěma elektrodami) 

 proud mezi pomocnou ocelovou elektrodou a úložnou konstrukcí 

 libovolný proud pomocí bočníku (výstupní proud usměrňovače KAO, proud měnírny ČD, 

drenážní proud aj.) 

 libovolné napětí pomocí vnějšího děliče 

 

Jednotlivé příkazy pro spuštění / zastavení záznamníku, inicializaci, načtení hodnot apod. 

se zadávají po sériové lince z připojeného počítače, nebo ze servisního modulu KM – 4. Servisní 

modul je samostatná malá skříňka, která obsahuje ovládací tlačítka a kontrolní prvky. Po zahájení 

měření se modul od vlastního záznamníku odpojí. Po ukončení měření se naměřené hodnoty 

přenesou po sériové lince do počítače, kde se uloží na disk. K vyhodnocení naměřených hodnot je 

určeno speciální programové vybavení KD4.EXE.  

 

Před měřením se záznamník inicializuje pomocí počítače. Při inicializaci se nastaví vnitřní 

hodiny a režim měření (interval vzorkování, použitý kanál, datum a čas startu měření). Zadané 
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datum a čas startu měření umožňuje uvést v činnost více záznamníků ve stejném čase. Časová 

synchronnost je zaručena vnitřním obvodem reálného času. [13] 

4.3 Standardní měřící metody 

 

Předností katodické ochrany je, že se její ochranný efekt dá určit elektrickým měřením. Při 

měření stanovíme tři hlavní elektrické veličiny napětí (potenciál), proud (proudovou hustotu) a 

odpor (měrný odpor). Nejdůležitějším měřením je měření potenciálu kovového zařízení – elektrolyt 

(např. potrubí – půda).   

 

4.3.1 Potenciálová měření 

 

 Již v roce 1928, Robert Kuhn zjistil, že při hodnotě - 0,85 V vůči měděné referenční 

elektrodě již neexistují na povrchu potrubí anodická místa a dodnes je toto potenciálové kritérium 

celosvětově respektováno. Minimální hodnotou již nemusí být - 0,85 V vůči měděné referenční 

elektrodě, ale taková hodnota, při které je v daném místě rychlost koroze menší než 0,01 mm za 

rok. Dosažený potenciál při této korozní rychlosti se označuje jako ochranný potenciál EP. Tato 

rychlost koroze je dostatečně nízká, aby během projektované životnosti nemohlo dojít ke 

koroznímu poškození. Kritérium katodické ochrany je tedy E ≤ Ep. Prakticky použitelné hodnoty 

ochranných potenciálů jsou do určité míry závislé na korozním prostředí, především závisí na typu 

požitého kovu. Úroveň ochranných potenciálů má přes svou nejrozšířenější hodnotu - 0,85 V vůči 

měděné elektrodě poměrně široký rozsah. Například pro běžná ocelová potrubí, od - 0,65 V ve 

vodě a v půdě, v aerobních podmínkách, v provzdušněné písčité půdě ρ > 1000 Ω.m, do - 0,95 V ve 

vodě a půdě, v anaerobních podmínkách. Vždy se však rozumí, že kritériem ochranného potenciálu 

je potenciál na rozhraní kov – elektrolyt zbavený IR spádu, tedy potenciál polarizační EIR free. 

Úroveň maximálně přípustné (max. záporné) hodnoty ochranného potenciálu není pro běžná 

ocelová potrubí jednoznačně stanovená. Doporučuje se hodnota EIR free = E = - 1,1 V. [10] 

 

Pro účely ochrany proti korozi je rozhodující měření napětí na fázovém rozhraní kov – 

elektrolyt. Protože v terénních podmínkách nelze hodnotu polarizačního potenciálu stanovit přímo, 

zjišťujeme pro stanovení efektivnosti ochrany další hodnoty:  

 

 potenciál zapínací Uz = Us + ΔUpol + ΔUIR (4.1) 

  

 potenciál vypínací Uv = Us + ΔUpol (4.2)        

 

 potenciál po depolarizaci UD = Upol - ΔUpol  (4.3)      

 

 potenciál stacionární Us, tj. samovolné koroze (před zapnutím katodické ochrany)                
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Hodnota vypínacího potenciálu je vždy o několik mV až desítek mV kladnější, než je 

skutečná hodnota polarizačního potenciálu. Jde tedy o určitou provozní bezpečnost při dodržení 

předepsaného ochranného potenciálu. U některých průmyslových zařízení s výhodou využíváme 

kritérium polarizačního posunu potenciálu ΔUpol. Tato hodnota se stanoví podle vztahu (4.3), ale 

místo Upol, kterou přesně neznáme, odečteme měřící elektrodou potenciál Uv hned po vypnutí 

zdroje proudu. Hodnota UD se odečte po několika hodinách, kdy již nepokračuje pokles 

depolarizace směrem ke kladnějším hodnotám. Potom lze přibližně napsat podle (4.3): 

 

ΔUpol = Uv – UD (V) (4.4) 

 

 Měření potenciálu je vysvětlen na (Obr. 4.1), kde je při vypnutém elektrickém obvodu 

vyznačeno zapojení při měření stacionárního korozního potenciálu potrubí – půda (voltmetr V1) a 

stacionárního korozního potenciálu galvanické anody z hořčíkové slitiny při použití referenční 

elektrody Cu/CuSO4 (voltmetr V2).  

 

 
1 – ocelové potrubí (zapojené jako anoda)         4 – elektrický obvod vypnutý, změřené hodnoty: 

2 – referenční elektroda Cu/CuSO4                                          V1: - 0,4 V - 0,3 V = - 0,7 V 

3 – galvanická anoda z hořčíkové slitiny                   V2: - 1,2 V – 0,3 V = - 1,5 V 

                                                                       Iv1, Iv2 – proudy měřících přístrojů 

Obr. 4.1 Měření potenciálu konstrukce – elektrolyt při korozním procesu a při ochraně obětovanou 

anodou 

 

 Potenciál potrubí – půda je vlastně svorkové napětí článku potrubí – půda – referenční 

elektroda tj. hodnota měřená na vysokoohmickém voltmetru V1 při vypnutém elektrickém obvodu. 

Na (Obr. 4.1) je vyznačena samovolná koroze ocelového potrubí a hořčíkové slitiny v půdě. Na 

vysokoohmickém voltmetru V1 změříme Us = - 0,7 V, které se skládá z napětí poločlánku měď – 

skalice modrá, tj. + 0,3 V, a z napětí poločlánku Fe/Fe
2+

, tj. - 0,4 V. Referenční elektroda 

Cu/CuSO4 je katodou galvanického článku, potrubí je jeho anodou. Obdobný proces probíhá u 

hořčíkové slitiny (galvanické anody), při kterém na voltmetru V2 změříme Us = - 1,5 V. Na měděné 
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elektrodě jsou elektrony spotřebovávány na redukci iontů mědi. Tyto elektrony postupují vodičem 

z korodované konstrukce směrem k měřicímu přístroji V1 nebo V2 a do referenční elektrody. Podle 

konvence proud Iv1, popř. Iv2 protéká v obráceném směru. Při měření potenciálu v praxi dochází ke 

dvěma zásadně odlišným případům. Pro stanovení efektivnosti katodické ochrany požadujeme 

potenciál bez ohmické složky ΔUIR, tj. potenciál polarizační Upol, popř. vypínací Uv. Při zjišťování 

středního měrného odporu chráněného povlaku ri je zapotřebí změřit potenciál včetně úplné 

ohmické složky. Tady má velký význam umístění referenční elektrody při měření potenciálů: 

mluvíme o blízké a vzdálené elektrodě.  

 

Vyhodnocení potenciálového diagramu 

 

 Měření potenciál potrubí – půda poskytuje informaci o korozním stavu podzemního 

ocelového potrubí. Dají se lokalizovat místa ohrožená korozí vlivem makročlánků nebo působením 

bludných proudů (změna potenciálu v průběhu času), posoudit stupeň katodické ochrany potrubí, 

stupeň omezení interferenčních proudů či stanovit kvalitu ochranného povlaku. Nejrozšířenější je 

hodnocení korozního stavu podzemního kovového potrubí podle hodnot zapínacího potenciálu Uz. 

Na (Obr. 4.3) jsou zobrazeny všechny potenciály, včetně tzv. vypínacího potenciálu Uv.  

 
 1 – izolované katodicky chráněné potrubí           změřeno: 

 2 – místo s defektem izolace o ploše S                Uz = Us + ΔUpol + ΔUIR 

 3 – vysokoohmický voltmetr                                Us – stacionární (smíšený, korozní) potenciál 

 4 – referenční elektroda Cu/CuSO4 

Obr. 4.2 Měření potenciálu u katodicky chráněného izolovaného potrubí 
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MO – měřící objekt 

SKAO – stanice katodické ochrany 

Us – stacionární (korozní, klidový) potenciál 

Uz – potenciál při zapnutých stanicích katodické ochrany (včetně spádu IR v půdě a v izolovaném povlaku)  

Uv – potenciál potrubí – půda bezprostředně po vypnutí katodické ochrany 

Obr. 4.3 Vyhodnocení potenciálového diagramu potrubí – půda 

 

Měření v oblastech s bludnými proudy 

 

 Bludné proudy ze stejnosměrně elektrizované kolejové dopravy mění svou velikost i směr 

v čase. Proto je třeba při měření v terénu používat registrační přístroje. Registrační přístroje jsou 

zvlášť vhodné, lze-li pozorovat kolísání potenciálu potrubí a proudu potrubím protékajícího. 

Pořídí-li se záznamy, z nichž vyplývá velikost tohoto kolísání v období 24 hod. či více, lze z nich 

odvodit četné informace o pravděpodobném zdroji příslušných bludných proudů i o závažnosti 

jejich působení na potrubí. Tyto záznamy poskytují mnohem více informací, než odečty na 

běžných měřících přístrojích, které nemohou podat ucelený obraz o působení bludných proudů. 

Příklad průběhu potenciálu v čase u konkrétního potrubí je na (Obr. 4.4).  
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Obr. 4.4 Graf potenciálu P – E v závislosti na čase s využitím systému KORODAT 

 

Potenciál konstrukce – elektrolyt 

 

 U průmyslových zařízení obsahujících vodný elektrolyt nebo ponořených v tomto 

elektrolytu, používáme k měření potenciálu buď přenosných ponorných referenčních elektrod 

(např. Cu/CuSO4), nebo trvalých kovových měřících elektrod (Zn nebo Ag/AgCl), popř. měřících 

anod. Zatím co u referenčních elektrod zajišťujeme ke stanovení efektivnosti ochrany zapínací a 

vypínací potenciál, u měřících elektrod měříme navíc potenciál po depolarizaci, pro stanovení 

polarizační složky potenciálu jako kritéria ochrany. 

 

Na co si dát pozor při měření potenciálu 

 

1) Potenciál je možné měřit i na zamrzlé půdě, musí se vytvořit styková plocha pro Cu/CuSO4, 

např. nalitím vody. Je třeba dbát, aby nám nezamrzla skalice (asi při - 5 °C).  

 

2) Nelze měřit na sněhu, sníh je třeba odstranit 

 

3) Při měření Uz a jeho značném kolísání je vhodnější analogový přístroj, předejdeme tak 

zpožděním než se hodnoty ustálí.  

 

4) Při měření spádu napětí na povrchu KAO je nutné mít elektrody Cu/CUSO4 s velkým 

povrchem diafragmy (dle ČSN). Malé elektrody rychle podléhají změnám teploty a často mění 

potenciál. [1] 
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4.3.2 Měření rezistivity půdy 

 

Rezistivita půdy je základní parametr hornin při určování jejich korozní agresivity. 

Nejčastěji dochází ke korozi v půdách s nízkou rezistivitou. Podle rezistivity dělíme půdy do čtyř 

skupin.  

 

Stupeň agresivity Agresivita půdy ρ (Ω.m) 

I neagresivní nad 100 

II málo agresivní 50 až 100 

III středně agresivní 23 až 50 

IV velmi agresivní do 23 

Tab. 4.1 Dělení půdy podle rezistivity 

 

 Hodnoty rezistivity půdy jsou závislé na řadě přirozených hydrogeologických faktorů, jako 

je stupeň nasycení hornin vodou, mineralogické složení, mineralizace vody, teplota a tlak. Aby 

bylo možné porovnávat naměřené hodnoty z různých ročních období, přepočítávají se naměřené 

hodnoty podle grafů nebo podle tabulky [4]. Pro posouzení agresivity půdy nebo pro výpočet 

zemního odporu uzemňovací anody je nutné vždy změřit měrný odpor na vybraném místě. Při 

měření je nutné v protokolu uvést mj. datum měření, teplotu, počasí, stav půdy, použitou měřicí 

metodu a měřicí přístroj. [1] 

 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Součinitel 0,8 0,8 0,9 1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 

Tab. 4.2 Součinitelé ročních období pro přepočet ročního průměru 

 

 Retistivita látky se určuje jako odpor krychle o hraně 1 m, kladený stejnosměrnému 

elektrickému proudu ve směru kolmém na stěnu krychle. Nejvyužívanější metodou pro měření 

rezistivity je metoda odporového profilování s Wennerovým uspořádáním elektrod. Při tomto 

uspořádání jsou elektrody zabodnuty do země v jedné přímce s konstantním rozestupem a 

vzdálenost mezi nimi určuje přibližnou tloušťku měřené vrstvy.  

 



Lukáš Müller – Elektrochemická koroze úložných zařízení 

VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

 

48 

 

 

Obr. 4.5 Princip měření rezistivity půdy metodou odporového profilování s Wennerovým 

uspořádáním elektrod 

 

Výpočet rezistivity půdy se provádí podle vzorce: 

 

I

U
a

  2  

(4.5) 

 

kde: ρ – měrný odpor půdy (Ω.m) 

ΔU – napětí naměřené mezi napěťovými elektrodami (V) 

I – proud protékající proudovými elektrodami (A) 

a – rozteč mezi elektrodami (m) 

 

4.3.3 Měření intenzity zemního proudového pole 

 

 Při tomto měření se zjišťuje směr, smysl, intenzita a proudová hustota zemního proudového 

pole. Podle velikosti měřené plochy se určí počet měřicích míst, na kterých se rozmístí 

nepolarizovatelné elektrody, většinou ve dvou na sebe kolmých směrech. 
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Obr. 4.6 Rozmístění nepolarizovaných elektrod 

 

Rozteč elektrod má být 2,5 m až 50 m, nejčastěji se však používá vzdálenost 10 m.  

Elektrody I. a II. se umisťují většinou s kolejemi a elektroda III. je umístěna kolmo ke kolejím. 

Nepolarizovatelné elektrody odstraňují kontaktní potenciál mezi kovovou elektrodou a zemí. Mezi 

nepolarizovatelnými elektrodami se měří napětí registračními voltmetry. Doba měření u polí 

způsobených bludnými proudy je řádově několik hodin (minimálně 3 hodiny). Po ukončení měření 

se z registračního záznamu určí maximální a střední hodnota napětí v každém směru a smyslu. 

Z těchto napětí a ze vzdálenosti elektrod se určí intenzita elektrického pole:  

 

l

U
E

l

U
E stř
stř

max
max 



 

(4.6) 

 

 

 

(4.7) 

 

kde:  Estř, Emax - jsou střední časová a maximální hodnota intenzity el. pole (V.m
-1

) 

Ustř, Umax – střední časová a maximální hodnota naměřeného napětí (V) 

l – vzdálenost elektrod (m) 

 

Podle intenzity dělíme zemní proudová pole do tří skupin  

 

Proudová pole E (mV.m
-1

) 

slabá  do 0,5 

střední  od 0,5 do 5,0 

silná nad 5,0 

Tab. 4.3 Klasifikace zemních proudových polí podle intenzity 
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4.3.4 Výpočet proudové hustoty zemního proudového pole 

 

 

 Z intenzity elektrického pole a zdánlivého měrného odporu se určí proudová hustota: 

 


střE

J   
(4.8) 

 

 

kde: J – je proudová hustota zemního proudového pole (A.m
-2

) 

 ρ – rezistivita půdy (Ω.m) 

 

 Podle proudové hustoty zemního proudového pole dělíme korozní prostředí do několika 

kategorií. [4] 

 

Třída koroze Korozní prostředí J (μA.m
-2

) 

I velmi nízké  pod 0,1 

II střední 0,1 až 3 

III zvýšené 3 až 100 

IV velmi vysoké nad 100 

Tab. 4.4 Dělení korozního prostředí podle hustoty zemního proudového pole 
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5 Měření na vybraném objektu 

 

Měření je rozděleno do dvou částí, v první části probíhá měření potenciálu. V druhé části 

se jedná o měření stejnosměrného elektrického pole v zemi, měření zdánlivého měrného odporu 

půdy Wennerovou metodou a následné určení agresivity půdního prostředí dle ČSN 03 8375.  

 

5.1 Měření potenciálu 

 

5.1.1 Popis situace 

 

Předmět měření a jeho cíl 

 

Korozní průzkum byl provedený po optimalizaci stejnosměrné elektrizované trati v úseku 

Praha Hostivař – Strančice. Měření spočívalo ve snímání potenciálu úložných zařízení proti 

referenční síranoměďnaté elektrodě (CSE) umístěné v zemi. Při měření nebyly porušeny 

bezpečnostní závěry (plomby) a měření bylo provedeno se souhlasem objednatele předmětu 

korozního měření.  

 

Použité měřící metody 

 

 Korozní měření byla provedena podle normy ČSN EN 13509 - Měřící postupy v katodické 

ochraně, kde byla při měření použitá elektroda Cu/CuSO4 a ČSN 03 8375 – Ochrana kovových 

potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi. Naměřené hodnoty sledovaných veličin byly 

měřeny, zaznamenávány a vyhodnoceny registračním přístrojem KORODAT. Měřicí přístroje 

použité při měření byly ověřeny podle Metrologického řádu SŽDC (ČD) M 15.  

 

Podmínky při měření 

 

průměrná teplota vzduchu: 17 °C 

půda: vlhká 

trakční provoz: běžný 

počasí: polojasno 

 

Protikorozní ochrana zařízení 

 

 Všechny sledované plynovody jsou katodicky chráněné, potenciál ostatních zařízení leží 

v oblasti prosté půdní koroze.  
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5.1.2 Naměřené hodnoty 

 

  

Označení 

měřícího 

bodu 

Identifikace 

měřícího bodu 

Min. hodnota 

potenciálu 

(V) 

Max. hodnota 

potenciálu 

(V) 

Průměrná hodnota 

potenciálu 

(V) 

MB01 Strančice, Hrdinů 

14, PEN 

- 2,01 - 1,44 - 1,63 

MB02 Trakční Kolej - 2,32 7,97 0,36 

Tab. 5.1 Naměřené hodnoty z MB01 a MB02 

 

  

Hodnocení měření 

 

 Potenciál úložných zařízení měřený v rodinných domcích v obci Strančice leží ve většině 

případů v nepříznivé anodické oblasti. Plynová a ostatní kovová potrubí jsou při průchodu vlhkou 

zdí ohrožena bludnými proudy. Vychází-li proud z úložného zařízení do půdního elektrolytu 

(zdiva), dochází v tomto místě k elektrolytické korozi a může dojít k proděravění kovového 

potrubí. Staniční kolej (Obr. 5.1) a kolej vlečky jsou silně znečištěné a izolované styky oddělující 

tyto koleje od kolejí trakčních nemohou plnit funkci izolačního oddělení. U kolejí před IS, které 

jsou v kontaktu se zeminou (uhelná drť) je rovněž snížen izolační stav a může dojít ke zhoršení 

korozního stavu kovových úložných zařízení v okolí. Trakční brána je přímo ukolejněná a navíc 

obnaženým hliníkovým lanem (Obr. 5.2). Tímto ukolejněním vtahuje kolej stejnosměrné bludné 

proudy a tím zhoršuje korozní situaci v okolí.  
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Obr. 5.1 Zobrazuje zanešenou staniční kolej uhelnou drtí 

 

 

 

 
Obr. 5.2 Nevhodné ukolejnění trakční brány 
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Měřící bod - MB01 

 

 

Místo měření: Strančice, Hrdinů 14, PEN 

 

Záznamník ……………KD5.1/563 

Začátek………………..22.3.2012, 9:10:00 

Konec…………………22.3.2012, 10:10:00 

Průměrná hodnota…………………..-1,63V 

Minimální hodnota………………….-2,01V 

Maximální hodnota…………………-1,44V 

 

 

 

Grafické zobrazení 

 

 

 

Graf. 5.1 Průběh měření potenciálu po dobu jedné hodiny – MB01 
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Měřící bod – MB02 

 

 

Místo měření: Trakční Kolej 

 

Záznamník ……………KD5.1/007 

Začátek………………..22.3.2012, 9:10:00 

Konec…………………22.3.2012, 10:10:00 

Průměrná hodnota…………………..0,36V 

Minimální hodnota…………………-2,32V 

Maximální hodnota…………………7,97V 

 

 

 

Grafické zobrazení  

 

 

 

Graf. 5.2 Průběh potenciálu po dobu jedné hodiny – MB02. Velký rozptyl potenciálových hodnot je 

způsoben průjezdem vlaků. 
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5.2 Měření hustoty bludných proudů v zemi 

 

Cíl měření 

  

 měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou dle ČSN 03 8363 

 měření stejnosměrného elektrického pole v zemi dle ČSN 03 8365 

 určení agresivity půdního prostředí dle ČSN 03 8375 

 

5.2.1 Měření zdánlivého odporu půdy 

 

Toto měření je nezbytné pro výpočet proudových hustot bludných proudů v zemi a k určení 

agresivity půdního prostředí. Elektrická vodivost půdy vzrůstá se stoupající vlhkosti v půdě. 

S růstem vlhkosti půdy klesá i její provzdušnění a tak vznikají půdní makročlánky. Přepokládáme, 

že větší korozní nebezpečí bude vlivem těchto makročlánků v místech s nižším měrným odporem 

půdy.  

 

Popis měření 

 

Měřeno dle ČSN 03 8363 Wennerovou metodou s použitím čtyř elektrod v jedné přímce a 

dvou na sobě kolmých směrech vzhledem k světovým stranám. Měření bylo prováděno do hloubky 

3 – 5 m s měřicím přístrojem PU 183. Naměřené hodnoty pro tuto hloubku byly přepočteny dle 

vzorce pro výpočet měrného odporu půdy.  

 

5.2.2 Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi 

 

Popis měření 

 

 Měření bylo provedeno dle ČSN 03 8365 na základě úbytku napětí mezi dvěma 

elektrodami Cu/CuSO4 vzdálenými od sebe 5 m ve směru S – J a V – Z. Polarizace referenčních 

elektrod byla před měřením kontrolována. Hodnoty polarizace referenčních elektrod plně 

vyhovovaly ČSN EN 13509, případné nadnormativní rozdíly byly při zpracování výsledků 

odečteny. Měření bylo provedeno záznamníkem DATA LOGER, který byl zapojen následujícím 

způsobem: kladný pól k elektrodě ve směru sever (východ), záporný pól k elektrodě ve směru jih 

(západ).  

 

Podmínky při měření 

 

průměrná teplota vzduchu: 20 °C 

půda: vlhká 
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trakční provoz: běžný 

počasí: polojasno 

 

Zpracování naměřených hodnot 

 

 Z naměřených hodnot byly vypočteny průměrné hodnoty úbytků napětí přepočtené na 

délku rozestupu elektrod. Z intenzity elektrického pole a z hodnoty zdánlivého měrného odporu 

půdy byla vypočtena proudová hustota v každém měřeném bodě. Rozložení hustoty bludných 

proudů v jednotlivých kvadrantech a jeho výsledný odpor je graficky zobrazen (Graf 5.3). 

Výsledná hustota bludných proudů v zemi je zařazena do příslušného stupně ochranných opatření a 

její hodnota je uvedena v grafu a tabulce.   

 

5.2.3 Naměřené hodnoty 

 

Označení 

měřícího 

bodu 

Měrný 

odpor 

půdy 

(Ω.m) 

Intenzita 

el. pole 

v zemi 

(mV.m
-1

) 

Hustota 

bludných 

proudů v zemi 

(A.m
-2

) 

Agresivita 

prostředí 

(ČSN 03 8375) 

Směr výsledného 

vektoru 

bludných 

proudů 

MB A 21 6,20 2,95*10
-4 

IV. velmi vysoká JZ 

Tab. 5.1 Naměřené hodnoty z MB A 

 

Protokol z měření: 

 

      Intenzity elektrického pole - hustoty proudu v půdě 

 

1.Soubor: BR-A21R.2KD 

 

Plus pól: SEVER - Jih 

Začátek měření: 22.3.2012   11:22:00 

Konec měření:    22.3.2012   12:20:00 

Perioda měření:  0,50 s 

Naměřeno hodnot : 6961 

Korodat číslo:   6 

 

2.Soubor: BR-A24R.2KD 

 

Plus pól: VÝCHOD-Západ            

 Začátek měření:  22.3.2012   11:22:00 

 Konec měření:   22.3.2012   12:20:00 

 Perioda měření:  0,50 s 

 Naměřeno hodnot:  6961 
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Korodat číslo:   9 

 

Vzdálenost elektrod: 5,0 m 

Rezistivita půdy:  21.0 Ohm.m 

 

Hodnoty prům. vektoru elektrického pole 

 

Osa X:    -4.72 mV/m 

Osa Y:     -4.02 mV/m 

 

Intenzita elektrického pole 

 

E = 6.20 mV/m 

Podle ČSN 03 8365 se jedná o silné bludné proudy 

 

Hustota proudu v půdě v cizím proudovém poli 

 

 J = 295.29 μA/m2 

Agresivita prostředí podle ČSN 03 8375 - IV. velmi vysoká  

 

Grafické zobrazení 

 

 
Graf. 5.3 Zobrazení vektoru elektrického pole 
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6 Závěr 

 

Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou bludných proudů, které se hojně 

objevují v okolí stejnosměrné elektrické trakce, s jejich působením na úložná zařízení a zjistit 

možná opatření, jak těmto negativním vlivům zabránit.  

 

V první kapitole jsme se seznámili s elektrickou trakcí a proudovými poli Země. V druhé 

kapitole, kde se zabývám elektrochemickou korozí, vznikem a vlivem bludných proudů jsme 

zjistili, že je zapotřebí jednotlivé zdroje možných bludných proudů především dobře izolovat od 

ostatních zařízení. U elektrické trakce je velmi důležité dosáhnout co největší elektrické vodivosti 

kolejí a dosáhnout co největšího přechodného odporu mezi kolejí a zemí. K omezení bludných 

proudů např. z trakčních bran, stožárů se používá tzv. ukolejnění přes opakovatelnou průrazku.  

 

Ve třetí kapitole se zabývám možnostmi ochrany úložného zařízení. Účinnou ochranou 

proti bludným proudům, je kombinace pasivní a aktivní ochrany. Potrubí nesmí mít porušenou 

izolační vrstvu a musí být dimenzováno tak, aby odolávalo mechanickému namáhání a okolnímu 

agresivnímu prostředí. Nachází-li se potrubí v oblasti bludných proudů, musí být navíc chráněno 

katodickou ochranou. Při správném navržení můžeme katodickou ochranou dosáhnout 98 % 

účinnosti. Katodická ochrana potrubí bývá navrhována cca na 10 let.  

 

Ve čtvrté kapitole se zabývám korozním průzkumem, kterým lze zjistit pravděpodobnost 

korozního ohrožení. Základem korozního průzkumu je stanovení rezistivity půdy, měření 

proudového pole a bludných proudů v zemi, zjištění zdroje bludných proudů a měření na 

stávajících kovových úložných zařízeních. Nejpoužívanější je měření potenciálu potrubí – půda, 

který nám podá informaci o stavu podzemního ocelového potrubí. K tomu se používají registrační 

přístroje např. KORODAT, které nám poskytnou mnohem více informací než odečty na běžných 

přístrojích.  

 

V páté kapitole jsem provedl korozní průzkum na úložných zařízeních po optimalizaci 

stejnosměrné elektrizované trati v úseku Praha Hostivař – Strančice. Na základě provedených 

měření bylo prokázáno korozní ohrožení úložných zařízení v obci Strančice. Zjistilo se, že zpětné 

trakční proudy z úložných zařízení byly nasávány zpět do trakční koleje. Staniční kolej a kolej 

vlečky v obvodu ŽST Strančice jsou velmi znečištěné a izolované styky oddělující tyto koleje od 

kolejí trakčních nemohou plnit funkci izolačního oddělení. Ke špatné situaci přispívá i přímé 

ukolejnění trakční brány, navíc neizolovaným vodičem. Agresivita prostředí je na stupni IV. velmi 

vysoká.  

 

Na základě zjištěných skutečností je třeba zavést tato opatření: zlepšit stav znečištěných 

kolejí, aby izolované styky mohly plnit svou funkci, přímé ukolejnění trakční brány odpojit nebo 

ukolejnit správným vodičem a průrazkou s opakovatelnou funkcí, zkontrolovat ukolejnění v ŽST 

Strančice. Po realizaci těchto opatření je třeba provést opětovné měření potenciálu.  

 



Lukáš Müller – Elektrochemická koroze úložných zařízení 

VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

 

60 

 

Seznam použité literatury 

 

[1] Polák J., Veleta P.: Rukověť katodické protikorozní ochrany, Český plynárenský svaz, 

 Praha, 2002  

[2] Rovnaníková P., Rovnaník P., Křístek R.: Stavební chemie, Degradace stavebních 

 materiálů a chemie kovů, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 

[3]  Silbernagel A., Hrubý V., Greger M., Němec J.: Struktura – vlastnosti - zkoušení a použití 

 kovů, KOVOSIL Ostrava 

[4] Koudelka C.: Bludné proudy, Ostrava, 2003 [Cit. 30-3- 2004]. 

 Dostupné na: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/TZB/bludne_proudy.pdf 

[5] Plynárenská příručka [Cit. 26-3- 2007].   

 Dostupné na:  http://www.kptechnik.cz/pdf/protikorozni-ochrana.pdf 

[6] Míčko F., Pliska V., Pyszko P.: Progresivní způsob řešení protikorozní ochrany chrániček. 

 SLOVGAS: odborný plynárenský časopis, březen 2011, roč. 20, č 3, s. 20 – 24. 

[7] Trakce, Skripta, Integrovaná střední škola centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí 

 [Cit. 27-2- 2006].  

 Dostupné na: http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/enz%20trakce%20skripta.pdf 

[8] Paleček J.: Přednášky, Elektroenergetika v dopravě, 2011 

[9] Svoboda M.: Katodická ochrana oceli v železobetonu, Praha, 2004 

[10]  INPOL, Nekonvenční stanovení potenciálového kritéria katodické ochrany [Cit. 31-7- 

 2011]. Dostupné na. http://www.kptechnik.cz/pdf/inpol.pdf 

[11] Matouš J.: Nové metody měření elektrických parametrů železničního svršku 

 rekonstruovaných koridorových tratí 

 [12] Polák J.: Katodická protikorozní ochrana a způsoby snižování koroze bludnými proudy, 

 Chemoprojekt  Praha, 1992 

[13] Novotný T., Rada P.: Systém KORODAT – 4, První korozní společnost, s.r.o., Praha 

[14] ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi, r. 

 1986 

[15] ČSN 03 8365 - Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi, r. 1987 

[16] ČSN EN 13509 - Měřící postupy v katodické ochraně, r. 2004 

[17] ČSN 03 8363 - Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou, r. 1978 

 

 

 

 

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/TZB/bludne_proudy.pdf
http://www.kptechnik.cz/pdf/protikorozni-ochrana.pdf
http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/enz%20trakce%20skripta.pdf
http://www.kptechnik.cz/pdf/inpol.pdf


Lukáš Müller – Elektrochemická koroze úložných zařízení 

VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

 

61 

 

Seznam příloh na DVD: 

 

Příloha č. 0: Koroze - terminologie 

 

Příloha č. 1: Monitorování koroze 

 

 inovace v monitorování koroze – CorrTran 

 monitoring a diagnostika snížení účinnosti katodové ochrany plynovodu v městech a obcích 

 nekonvenční stanovení potenciálového kritéria katodické ochrany – INPOL 

 

Příloha č. 2: Příklad selhání provozní funkce plynovodů v okolí Ostravy 

 

Příloha č. 3: Slovgas - odborný plynárenský časopis 

 

 mobilní pracoviště 

 tři roky zkušeností a výsledky projektu katodové ochrany plynovodu v městech a obcích 

 úprava prostředí pro omezení vzniku koroze 

 

Příloha č. 4: Systém KORODAT – 4 

 

 

 

 


