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Abstrakt 

Rešerše diplomové práce pojednává o vlivech urychlujících atmosférickou korozi, o 

možnosti monitorování a způsobech protikorozní ochrany konstrukčních ocelí. Popisuje 

úrovně znečištění atmosfér a následně je zařazuje podle stupně agresivity C1 až CX. 

Pozornost je dále věnována charakteristikám vybraných typů ocelí a lokálním zdrojům 

znečištění, ovlivňujícím složení atmosféry na Koksovně Svoboda (KSV). Následně je 

objasněn způsob zkoušení ocelí a jejích povrchová ochrana přímo na provozech koksovny. 

Experimentální část je zaměřena na zkoušení vybraných konstrukčních ocelí EN 

S235JRG1 (ČSN 41 1373, C17), EN S355J0WP (ČSN 41 5127, Atmofix B) a EN 

X6CrNiMoTi17-12-2 (ČSN 41 7348) odebraných z plechů v podmínkách koksovny a 

v laboratoři koroze VŠB-TU. Na testovaných ocelích byly stanoveny rychlosti koroze. 

Na základě gravimetrické metody byla zjištěna nízká korozní odolnost Atmofixu B 

(15 127) a uhlíkové oceli (11 373) ve vlhkém prostředí s oxidem siřičitým v rámci zkoušky 

v kondenzační komoře a současně nevhodnost Atmofixu B do prostředí s obsahem chloridů, 

podle zkoušky v solné mlze. Korozivzdorná ocel (17348) byla odolná v daných prostředích. 

Metalografickým rozborem byl zjištěn charakter napadení ocelí a byla potvrzena 

vyšší rychlost koroze v prostorách koksovny u oceli 11 373 oproti oceli 15 127 a její použití 

se doporučuje v kombinaci s ochranným nátěrem Amerlock 400C, který se projevil jako 

vhodný do prostředí KSV. 

 

Klíčová slova: atmosférická koroze, konstrukční ocel, koksovna, expoziční korozní zkoušky 

Abstract 

Research thesis deals with the effects of accelerating atmospheric corrosion, 

possibilities of monitoring and ways of anticorrosion protection for structural steels. Thesis 

describes the levels of air pollution and subsequently classified them according to degree of 

aggressiveness from C1 to CX. The attention is also paid to the characteristics of selected 

types of the steel and local sources of pollutions which influence structure of "Coking plant 

Svoboda" atmosphere. Following is explained the way of steel testing and surface protection 

directly on coking plant. 



 

 

 

Experimental part of thesis is focused on testing of selected construction steel EN 

S235JRG1 (ČSN 41 1373, C17), EN S355J0WP (ČSN 41 5127, Atmofix B) and EN 

X6CrNiMoTi17-12-2 (ČSN 41 7348) taken from metal sheet directly in coking plant 

condition and tested in VŠB-TU corrosion laboratory. The corrosion rates were determined 

and compared on tested steels based on gravimetric method. It was found out low level of 

Atmofix B (15 127) and carbon steel (11 373) corrosion resistance in wet environment with 

carbon dioxide under condensation chamber test and in parallel impropriety of use Atmofix 

B in environmental with chloride according salt spray test. Stainless steel (17348) was 

resistant in tested conditions. Character of the attack was detected by metallographic 

analysis and higher rate of corrosion of steel 11373 against steel 15127 was confirmed in 

coking plant area. Its usage is recommended in combination with protective Amerlock 400C 

coating which has proved to be suitable to the Coking plant Svoboda environment. 

 

Keywords: atmospheric corrosion, construction steel, coking plant, exposure corrosion tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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NSS zkouška v neutrálním roztoku 

ČHMÚ český hydrometeorologický ústav 

 



1 

 

OBSAH 

OBSAH .................................................................................................................................... 1 

1   ÚVOD ................................................................................................................................. 3 

2   ATMOSFÉRICKÁ KOROZE ............................................................................................ 4 

2.1   Vlivy urychlující atmosférickou korozi ....................................................................... 4 

2.1.1   Vliv teploty ............................................................................................................ 5 

2.1.2   Doba ovlhčení a kondenzovaná vrstva .................................................................. 5 

2.1.3   Vliv oxidu siřičitého .............................................................................................. 6 

2.1.4   Vliv suspendovaných částic PM 10  a PM 5,2  ........................................................... 8 

2.1.5   Vliv chloridů .......................................................................................................... 9 

2.2   Klasifikace agresivity atmosfér .................................................................................... 9 

2.3   Způsoby ochrany vůči atmosférické korozi ............................................................... 10 

2.3.1   Volba vhodného konstrukčního materiálu ........................................................... 11 

2.3.2   Úprava prostředí .................................................................................................. 11 

2.3.3   Konstrukční úpravy ............................................................................................. 11 

2.3.4   Povrchová úprava kovů ....................................................................................... 12 

2.4   Monitoring vnější atmosférické koroze ..................................................................... 12 

2.4.1   Resistometrická metoda (ER) .............................................................................. 12 

2.4.2   Atmospheric corrosion monitoring (ACM) ......................................................... 13 

2.4.3   Elektrochemická impedance (EIS) ...................................................................... 13 

2.5   Ochrana oceli vůči atmosférické korozi .................................................................... 14 

2.5.1   Předúprava povrchu ............................................................................................. 14 

2.5.2   Povrchová ochrana organickými povlaky - nátěrovými hmotami....................... 14 

2.5.3   Zkoušení nátěrových hmot .................................................................................. 16 

3   CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ ........................... 17 

3.1   Konstrukční uhlíková ocel EN S235JRG1 ................................................................ 17 

3.2   Patinující ocel EN S355J0WP ................................................................................... 19 

3.3   Korozivzdorná ocel EN X6CrNiMoTi17-12-2 .......................................................... 21 

4   ZKOUŠENÍ OCELÍ A JEJÍCH OCHRANA VŮČI VLIVŮM VNĚJŠÍ ATMOSFÉRY 

NA KOKSOVNĚ ................................................................................................................... 23 

4.1   Hlavní zdroje znečištění ovzduší na koksovně .......................................................... 23 

4.2   Staniční zkoušky atmosférické koroze ....................................................................... 24 



2 

 

4.2.1   Staniční zkoušky na dočasné atmosférické stanici Koksovna Svoboda .............. 25 

4.3   Ochrana ocelí před vlivy atmosféry na koksovně ...................................................... 25 

4.3.1   Předúprava ........................................................................................................... 25 

4.3.2   Tryskání ............................................................................................................... 26 

4.3.4   Kartáčování .......................................................................................................... 28 

4.3.5   Odmašťování ....................................................................................................... 28 

4.3.6   Povrchová úprava ................................................................................................ 29 

5   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ............................................................................................ 31 

5.1   Příprava vzorků pro experimentální část ................................................................... 31 

5.2   Staniční zkouška ........................................................................................................ 36 

5.3   Zkouška v kondenzační komoře ................................................................................ 37 

5.4   Zkouška v solné mlze ................................................................................................. 39 

5.4.1   Zkouška v neutrálním roztoku (NSS) .................................................................. 40 

5.5   Vyhodnocení experimentálních zkoušek ................................................................... 41 

6   ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DISKUSE .................................................................... 59 

7   ZÁVĚR ............................................................................................................................. 61 

8   SEZNAM LITERATURY ................................................................................................ 62 

9   SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A PŘÍLOH .............................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1   ÚVOD 

Zkušenosti lidstva s kovy doprovází poznatek, že jsou-li ve styku s různými 

prostředími, dochází k jejich samovolné přeměně na korozní produkty – rez na oceli. Koroze 

je posuzována jako nežádoucí proces vedoucí k postupné degradaci materiálu, vyvolané 

složkami prostředí. V průmyslových oblastech, závodech a výrobních provozech, je korozní 

napadení ocelových materiálů urychlováno agresivitou prostředí, látkami doprovázejícími 

výrobní procesy a vnější atmosférou znečištěnou o prach a popílek. 

Degradace kovových materiálů představuje v hospodářsky vyspělých státech 

závažný národohospodářský problém. Podle odhadů, které byly provedeny, dosahují ztráty 

způsobené korozí 2 až 5% HDP, což v ČR v roce 2000 znamenalo téměř 100 miliard Kč. 

Přibližně 80% této částky je způsobeno atmosférickou korozí. Vzhledem k výši těchto ztrát 

je zřejmé, že vlastnosti kovových materiálů musí být na takové úrovni, aby umožnily 

dosáhnout požadovanou životnost konstrukcí při nízkých nákladech na údržbu. Proto jsou 

dnešními konstruktéry využívány nové typy ocelí dobře odolávající vlivům vnějšího 

prostředí. 

Diplomová práce je zaměřena na monitorování atmosférické koroze v 

koksochemických provozech Koksovny Svoboda (KSV) a způsoby protikorozní ochrany 

ocelových konstrukcí.  

Cílem této práce bylo posouzení vlivů atmosféry na uhlíkovou ocel S235JRG1 

(ČSN41 1373), patinující ocel S355J0WP (ČSN41 5127), korozivzdornou ocel 

X6CrNiMoTi17-12-2 (ČSN41 7348), zjištění ochranné funkce aplikovaného nátěru 

AMERLOCK 400 C na povrchu oceli S235JRG1, stanovení korozních rychlostí 

konstrukčních materiálů s přiřazením stupně agresivity atmosféry a porovnání dosažených 

hodnot s normou ČSN EN ISO 9223. 

Cílem předložené diplomové práce bylo následné srovnání korozní odolnosti ocelí 

11 373, 15 127 a 17 348 exponovaných v provozních podmínkách koksovny s dlouhodobou 

expozicí vzorků (staniční zkouška), s účinky prostředí obohaceného o chloridy a SO2, 

působící na povrch vzorků (zkouška v solné mlze a kondenzační komoře) zjištěnými 

v laboratorních podmínkách. 
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2   ATMOSFÉRICKÁ KOROZE 

Vlastnosti materiálů závisí kromě struktury a složení i na vnějších faktorech 

ovlivňujících jejích korozní vlastnosti vlivem atmosférických změn. Míra změn je spojena 

s druhem prostředí, dobou expozice na použitém materiálu a délce působení. Atmosférická 

koroze má za běžných podmínek elektrochemický charakter. Uplatnění nachází anodická 

reakce, která odpovídá oxidaci kovu projevující se ve formě koroze, a katodická reakce 

odpovídající redukci oxidujících složek (Obr. 2.1). Až 80% veškerých ztrát je způsobeno 

atmosférickou korozí a proto patří z hlediska významu k nejrozsáhlejším. Ovlivňuje ji obsah 

vodních par a nečistoty v ovzduší, stav a složení povrchu exponovaného materiálu.  

Korozní proces většiny materiálů v atmosféře je spojen se vznikem elektrolytu na 

jejich povrchu, který je podmínkou vzniku elektrochemické koroze. Nabývá významu 

s rostoucí tloušťkou elektrolytu a naopak, snižuje se s úbytkem vytvořené vrstvičky [47, 52]. 

 

Obr. 2.1  Mechanismus atmosférické koroze [1] 

2.1   Vlivy urychlující atmosférickou korozi 

Na agresivitu vnější atmosféry má vliv několik důležitých faktorů: teplota, doba 

ovlhčení (TOW), atmosférické srážky, tuhé částice-prach (PM 10  a PM 5,2 ), oxid siřičitý 

(SO
2
), chloridy, sirovodík (H2S), oxidy dusíku (NO x ), oxidy uhlíku, ozón (O

3
), ostatní 

plynné a kapalné nečistoty v atmosféře. 
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2.1.1   Vliv teploty 

Při teplotách pod 0˚C dochází k zastavení koroze, s rostoucí teplotou se zachovává 

vrstvička elektrolytu a tím se urychluje koroze. Sluneční záření urychluje svou 

infračervenou složkou vysychání vrstvy elektrolytu. Se zvyšující se teplotou a při stejné 

relativní vlhkosti roste absolutní vlhkost, čímž dochází k adsorpčním dějům mezi vodou a 

prachovými složkami atmosféry. Zvýšením teploty o 10˚C u většiny kovů, se rychlost 

koroze zvýší až o 1/3%. Významným faktorem urychlující korozi je i teplota samotného 

kovu, která může být ovlivněna intenzitou slunečního záření, vhodným umístěním 

zkoušeného vzorku, nebo způsobem povrchové úpravy kovu [1, 14, 17]. 

2.1.2   Doba ovlhčení a kondenzovaná vrstva 

Doba ovlhčení (TOW) je časový úsek, během kterého je povrch materiálu pokryt 

filmem elektrolytu, což je přibližně 50% roční doby v našich podmínkách 3200 až 4000 

hodin za rok. S růstem doby ovlhčení vzrůstá i rychlost koroze. TOW se stanovuje z teploty 

relativní vlhkosti vzduchu a součtu hodin po které je vlhkost vzduchu nad 80% a teplota nad 

0˚C. Korozní proces se urychluje se vzrůstající tloušťkou vrstvy kondenzované vlhkosti 

(Tab. 2.1) i s agresivitou elektrolytu. Nejagresivnější elektrolyt je tvořící se za mlhy. U 

uhlíkové oceli do cca 60% relativní vlhkosti (Obr. 2.2) je koroze zanedbatelná [14, 19, 26]. 

 

Obr. 2.2  Vliv relativní vlhkosti a SO
2
 na atmosférickou korozi uhlíkové oceli [8] 
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Tabulka 2.1  Rozdělení atmosférické koroze podle tloušťky elektrolytu [4, 17] 

Typ atmosférické 

koroze 

Tloušťka vrstvy 

vlhkosti 
Rychlost koroze Charakteristika koroze 

suchá 10-100 nm velmi malá probíhá bez přítomnosti elektrolytu 

vlhká 1-100 µm prudce roste probíhá za přítomnosti elektrolytu, 

vlhkost < 100% 

trvale vlhká 100 µm - 1 mm maximální Relativní vlhkost = 100%, 

za deště, pod rosným bodem 

2.1.3   Vliv oxidu siřičitého  

Jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující rychlost koroze v ocelích je SO
2
 ve 

vnitrozemské atmosféře. Hlavním zdrojem SO
2
 dostávajícího se do atmosféry je spalování 

fosilních paliv, jako je uhlí, tavení rud s obsahem síry v průmyslových oblastech, v poslední 

době též lokální zdroje znečištění a automobilová doprava. Nemalý podíl SO
2
 vzniká 

oxidací H2S, který je produktem přírody. 

SO
2
 je schopen při kontaktu s povrchem absorbovat na většinu kovů. V případě oceli, 

na jejím povrchu reaguje SO
2 

s železem Fe postupně za vzniku síranových iontů, síranu 

železnatého, síranu železitého a v poslední fázi reakcí hydroxidu železitého s vodou za 

vzniku oxidu železitého, což je známá rez (2.1). 

 FeOH 3  + H2O  Fe2O3 (2.1)
 

Při relativní vlhkosti nad 70% a za přítomnosti SO
2 

se začínají aktivovat anodické 

procesy, které jsou se zvyšující se vlhkostí výraznější [17, 26]. Oblasti a rozmezí hodnot 

koncentrací SO
2
 za 24. hodin v roce 2011 jsou znázorněny na obr. 2.3. Z obrázku je patrné, 

že Ostrava a okolí patří k lokalitám s největším znečištěním SO
2
 v ČR [38]. 
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Obr. 2.3  Historická data-znečištění ovzduší SO
2 

na území ČR v roce 2011[26] 

Dlouhodobý trend poklesu znečištění ovzduší složkou SO
2 

má za následek poklesu 

korozní rychlosti uhlíkové oceli až o 2/3 (Obr. 2.4). 

 

Obr. 2.4  Pokles znečištění SO
2
 a pokles korozního úbytku uhlíkové oceli za 18 let expozice 

na atmosférické stanici Kopisty [28] 



8 

 

2.1.4   Vliv suspendovaných částic PM 10  a PM 5,2  

Korozní agresivita prachových částic je spojena s průmyslovou atmosférou. Se 

vzrůstajícím znečištěním ovzduší dochází k nárůstu množství prachových částic v atmosféře. 

Zkratkou PM je charakterizován atmosférický aerosol, skládající se z tuhých, nebo 

kapalných částic o velikosti 10µm a 2,5µm. Nárůst koncentrace vzdušného aerosolu je 

sezónní a je spojen s chladnějším klimatem v období listopad- únor. Hlavním podílem 

nárůstu je lokální topení, doprava a průmyslové zdroje. V posledních létech je trend 

monitoringu atmosférického aerosolu zaměřen na jemné částice PM 5,2  které jsou se 

vzrůstajícím větrem i s nečistotami unášeny a tím se rozšiřuje oblast korozního působení. 

Průměrné hodnoty koncentrace PM 10  v roce 2010 jsou zaznamenány na obr. 2.5, ze kterého 

lze také vyčíst, že největší koncentrace prachových částic je v lokalitě moravskoslezského 

kraje (Ostrava a okolí) [26] a která zároveň patří k  nejznečištěnějším místům v rámci celé 

Evropy (Obr. 2.6). 

 

 

Obr. 2.5  Roční průměrné koncentrace PM 10  (µg.m
-3

) v roce 2010 [26] 
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Obr. 2.6  Koncentrace PM 10  (µg.m
-3

) na území Evropy v roce 2004 [26] 

2.1.5   Vliv chloridů 

Přirozené zdroje chloridů se vyskytují většinou v přímořské atmosféře, kde se 

dostávají do atmosféry sublimací slané vody a pak jsou ve formě kapiček unášený větrem. 

S kovem reagují za vzniku rozpustné soli, která se koncentruje v nerovnostech na povrchu 

kovu a tím vytváří předpoklad pro následnou korozi (2.2). 

Me + Cl


 → MeCl + e


 (2.2) 

V průmyslové atmosféře se vyskytují ve formě exhalátu, nejčastěji ve formě Cl2 a 

HCl. Do ovzduší se chloridy také dostávají z procesu spalování uhlí nebo z posypu silnic. 

Rychlost korozního působení roste se zhoršujícími se klimatickými podmínkami, jako je 

např. vzrůstající rychlost větru. 

2.2   Klasifikace agresivity atmosfér 

Nejstarší způsob klasifikace agresivity atmosféry je její třídění podle tloušťky vrstvy 

elektrolytu, pod kterou dochází ke korozi. Podle normy ČSN EN ISO 9223, je možno 

odvodit stupně agresivity atmosféry dvěma způsoby: 
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• na základě korozních úbytků prvního roku expozice standardních vzorků 

• podle ročních průměrů nejdůležitějších činitelů koroze – TOW, SO
2
, PM 10 , NaCl 

Norma stanovuje šest stupňů korozní agresivity atmosfér C1-CX (Ostrava zařazená 

do C3). Stejný klasifikační systém je zaveden i pro systém protikorozní úpravy a 

povrchových úprav (Tab. 2.2) podle ČSN EN ISO 14713 a podle normy ČSN EN ISO 

12944-5 pro volbu vhodného nátěrového systému včetně jeho předpokládané životnosti [7]. 

Tabulka 2.2  Stupně korozní agresivity atmosféry [9, 33] 

ČSN EN ISO 9223 ČSN EN ISO 12944-5 a ČSN EN ISO 14713 

Stupeň Korozní agresivita Stupeň Korozní agresivita 

C1 Velmi nízká C1 Velmi nízká 

C2 Nízká C2 Nízká 

C3 Střední C3 Střední 

C4 Vysoká C4 Vysoká 

C5 Velmi vysoká C5-I Velmi vysoká půmyslová 

CX Extremní C5-M Velmi vysoká přímořská 

2.3   Způsoby ochrany vůči atmosférické korozi 

Vhodnou protikorozní ochranou (PKO) ocelových materiálů lze eliminovat vliv 

atmosférických podmínek na degradaci materiálů a upravit korozní systém tak, aby došlo 

ke snížení korozního poškození. Způsob ochrany je definován normou ČSN ISO 8044. 

PKO lze upravit korozní systém tak, aby došlo ke snížení korozního poškození. 

Cílem PKO je dosažení a udržení intenzity korozního poškození na přijatelné úrovni za 

daných podmínek během požadované životnosti objektu nebo materiálu. 

Z hlediska charakteru povrchové ochrany lze požadované úrovně PKO vůči 

atmosférické korozi dosáhnout: 

 • volbou vhodného konstrukčního materiálu 

 • úpravou korozního prostředí 
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 • elektrochemickou ochranou kovového povrchu 

 • úpravou konstrukcí a zařízení (tak, aby nezhoršovaly korozní podmínky) 

 • povrchovou úpravou kovů (tvorbou kovových – nekovových ochranných povlaků) 

2.3.1   Volba vhodného konstrukčního materiálu 

Různé materiály korodují za srovnatelných podmínek různou rychlostí. Dobrá 

znalost chování materiálu v různých podmínkách je základním předpokladem pro správnou 

volbu materiálu. Vhodnost použití daného konstrukčního materiálu závisí na: 

 • max. teplotě, při které je materiál používán 

 • pnutí uvnitř materiálu 

 • intervalech působení vlivů prostředí 

 • složení prostředí 

 • mechanickém působení prostředí 

 • namáhání, chvění, nárazech a pod [6] 

2.3.2   Úprava prostředí 

Úpravou prostředí se rozumí odstranění, nebo snížení té složky atmosféry, která 

způsobuje korozi, na přijatelnou míru. Jedná se o snížení koncentrace prachových a 

polétavých částic PM 10  a PM 5,2  a eliminaci agresivních složek, hlavně SO
2 

dostávajících se 

do atmosféry zejména z výrobního procesu. 

2.3.3   Konstrukční úpravy 

Konstrukční řešení zařízení nemusí vždy zaručovat dobrou korozní odolnost. V 

určitých místech jeho styku s prostředím může být jeho protikorozní ochrana nedostačující. 

Čím déle je ochranná vrstva ve styku s prostředím, tím větší je pravděpodobnost i rozsah 

korozního poškození. Spoje materiálu je třeba řešit takovým způsobem, aby doba styku 

materiálu s prostředím byla co nejkratší.  

Jedná se hlavně o vhodné způsoby napojení (např. potrubí, správný tvar svaru atd.). 

Tvar předmětu, který je určen k povrchové úpravě musí umožňovat dokonalé nanesení 

vrstvy povlaku na sto procent povrchu. Tvar konstrukce je nutné volit takový, aby plocha 

přicházející do styku s prostředím byla co nejmenší [6]. 
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2.3.4   Povrchová úprava kovů 

Podstatou povrchové úpravy je získání požadovaných vlastností povrchu materiálu 

za účelem zvýšení korozní odolnosti. Vytvoření ochranných vrstev můžeme dosáhnout 

pomocí kovových, nebo nekovových anorganických i organických povlaků. Vhodnost 

povlaků závisí na účelu a významu použití. 

2.4   Monitoring vnější atmosférické koroze 

Monitorování agresivity atmosféry je důležité pro stanovení efektivní protikorozní 

ochrany. Cílem je získání údajů o intenzitě korozních dějů na povrchu exponovaného 

vzorku. Vybrané metody atmosférického korozního monitoringu: 

 • resistometrická (ER) 

 • monitoring atmosférické koroze (ACM) 

 • elektrochemická impedance (EIS) 

2.4.1   Resistometrická metoda (ER) 

Při monitoringu resistometrickou metodou se využívá měření elektrického odporu. 

Metoda pracuje na principu, kdy měřený prvek – senzor (např. drát) zvyšuje svůj elektrický 

odpor se snižujícím se průřezem kovu v důsledku koroze. Jeden ze senzorů je exponován 

v korozním prostředí a koroduje, druhý je od korozního prostředí izolován ochranným 

povlakem. Pro agresivnější atmosféry jsou určeny ocelové korozní kupony s tloušťkou 

kovového povlaku 0,1 a 0,2 mm (Obr. 2.7). 

ER metoda zaznamenává korozní rychlost, relativní vlhkost a teplotu. Z důvodu 

teplotní závislosti měřeného odporu je důležité, aby systém uměl kompenzovat teplotní 

rozdíly, neboť elektrický odpor se mění přibližně o 0,4% na 1K. Z výsledků hodnot 

elektrického odporu a počátečního průřezu zkoušeného vzorku lze po určité době expozice 

vyhodnotit korozní úbytek kovu. Aktuální naměřené hodnoty jsou zobrazovány 

v pravidelném intervalu na displeji elektronického záznamníku a zároveň mohou být 

ukládány do vnitřní paměti přístroje a později převedeny na počítač [11, 18, 25]. 

Výhoda metody: měření koroze bez nutnosti vyjmutí materiálu z prostředí, rychlá 

odezva a měření malých korozních rychlostí 
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Nevýhoda metody: složitější příprava kupónů, nutná konstantní teplota a použití 

pouze pro rovnoměrnou korozi 

 

 

Obr. 2.7  Korozní monitorovací systém [11] 

2.4.2   Atmospheric corrosion monitoring (ACM) 

Metoda slouží ke sledování ovlhčení povrchu kovu. ACM se skládá ze dvou elektrod 

různého kovového materiálu, které jsou od sebe izolovány. Kombinací materiálů je mnoho, 

např. Fe-Ag, Fe-Zn, Al-Cu, a jiné. 

Při této metodě vzniká mezi kovovými elektrodami elektrolyt a zároveň dochází 

k vodivému propojení obou senzorů (elektrod). Proudící elektrický proud je mírou korozní 

rychlosti. Metodu lze použít například při sledování množství mořské vody na povrchu 

zkoušeného vzorku v přímořských oblastech [11, 18, 25]. 

2.4.3   Elektrochemická impedance (EIS) 

Metoda pracující na principu elektrochemické impedance. Senzory jsou tvořeny ze 

dvou kovových elektrod, mezi kterými není vodivostní spojení. Mezi senzory je vkládáno 

střídavé napětí o různé frekvenci. Z rozdílu hodnot impedance při vysokých a nízkých 

frekvencích lze určit polarizační odpor a z hodnot impedance při vysokých frekvencích 

určujeme hodnotu odporu elektrolytu mezi sondami s korekcí na ovlhčení. Zvýšení 
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vodivosti koresponduje se zvýšením vlhkosti nad 70% a zároveň se vzrůstající vodivostí 

elektrolytu dochází k poklesu polarizačního odporu – korozní rychlosti. 

Nevýhoda metody: omezení doby měření při nízkých frekvencích z důvodu měnící 

se vlhkosti [11, 18, 25]. 

2.5   Ochrana oceli vůči atmosférické korozi 

Hlavním cílem povrchové úpravy je zlepšení povrchových vlastností kovů, jako je 

korozní odolnost a povrchový vzhled z důvodu zajištění dlouhodobé životnosti oceli. 

Korozní odolnost nejběžnějších konstrukčních materiálů- uhlíkových ocelí není dostatečná a 

ocel je tím znehodnocena vlivem agresivní atmosféry. 

2.5.1   Předúprava povrchu 

Předúpravou se zbavujeme z povrchu materiálu nečistot a starých nátěrů, abychom 

získali technicky čistý povrch. Až 70% poškození nátěrových hmot oceli je způsobeno 

nedokonalou předúpravou povrchu před samotnou aplikací nátěru. 

Předúpravy povrchu lze rozdělit na: 

 • mechanické: tryskání, omílání, broušení, kartáčování, leštění 

 • chemické a elektrochemické: moření, odmašťování, odrezování, elektrochemické 

leštění 

2.5.2   Povrchová ochrana organickými povlaky - nátěrovými hmotami 

Organické povlaky na bázi nátěrových hmot patří k nejrozšířenějším a ekonomicky 

nejvýhodnějším způsobům ochrany povrchu ocelí proti atmosférické korozi. Nátěr plní 

funkci ochrannou, zlepšuje vzhled povrchu materiálů, ale též je využíván pro specifické 

účely. (např. matovací). Nátěr je souvislý ucelený ochranný povlak požadovaných 

vlastností, tvořen jednou nebo několika zaschlými nátěrovými vrstvami. Rozdělení nátěru, 

způsoby nanášení, životnost, rozdělení a složení nátěrových hmot jsou popsány v tab 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6 a 2.7. 
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Tabulka 2.3  Rozdělení nátěrů podle účelu a naneseného filmu 

Rozdělení nátěrů podle účelu a naneseného filmu 

Účelu Naneseného filmu 

Ochranné Transparentní 

Dekorativní Pigmentované 

Signální - 

Speciální - 

Tabulka 2.4  Způsoby nanášení organický nátěrových hmot na povrch ocelí 

Způsoby nanášení organický nátěrových hmot na povrch ocelí 

Ručně Pneumatickým stříkáním 
Vysokotlakým bezvzdušným 

stříkáním 

Stříkání nátěrových hmot 

v horkém stavu 

Stříkání v elektrickém poli 

vysokého napětí 
Máčením 

Poléváním Elektrochemickým nanášením 
Kontinuálním lakováním 

ocelových pásů 

Tabulka 2.5  Životnost nátěrových hmot závisí [3, 5] 

Životnost nátěrových hmot závisí na 

Slunečním záření- zvyšuje povrchovou teplotu povrchu 

Odstínu nátěrové hmoty- tmavý odstín způsobuje rychlejší zahřívání povrchu 

Druhu pigmentu v nátěrové hmotě- některé pigmenty urychlují tepelnou destrukci nátěrové hmoty 

Zvýšená vlhkost- způsobuje elektrochemické procesy na povrchu oceli 

Zvýšené vlhkosti a zároveň nepůsobení slunečního záření- tropické podmínky 
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Tabulka 2.6  Rozdělení nátěrových hmot podle jejích vlastností a aplikace [16] 

Rozdělení nátěrových hmot podle jejích vlastností a aplikace 

Filmotvorných složek Obsahu pigmentu Způsobu nanášení 

Zasýchání a teploty zasýchání Klimatické odolnosti Pořadí nátěrových vrstev 

Tabulka 2.7  Složení nátěrových hmot [3] 

Složení nátěrových hmot 

Filmotvorná složka 

(pojivo) 

Těkavá složka 

(rozpouštědlo) 
Plniva a aditiva Pigmenty (barviva) 

2.5.3   Zkoušení nátěrových hmot 

Povlaky na povrchu materiálu splňují bariérovou funkci. Zabraňují průniku 

agresivních složek atmosféry k povrchu. Způsob jak zjistit kvalitu a korozní odolnost 

naneseného nátěru, je zkoušení jeho vlastností (Tab. 2.8). 

Mezi nejsledovanější technologické vlastnosti patří: 

 • tloušťka povrchových vrstev 

 • tvrdost a přilnavost nátěru 

Tabulka 2.8  Metody zkoušení tloušťky, tvrdosti a přilnavosti nátěru [13, 25] 

ZKOUŠKY 

Tloušťky povrchových vrstev Tvrdosti nátěru Přilnavosti nátěru 

Excentrickým kolečkem Tužkami Ohybem 

Jehlovým indikátorem Clemetová zkouška Mřížkovým řezem 

Dotekovým indikátorem Kyvadlovým přístrojem Křížovým řezem 

Magneticky - Odtrhem 

Elektromagneticky - Hloubením v Erichsenově přístroji 
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3   CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH KONSTRUKČNÍCH 

 OCELÍ 

Volba vhodného konstrukčního materiálu je důležitá z důvodu odolnosti materiálu 

vůči atmosférické korozi. Při jeho výběru je kladen důraz jak na technické, tak na 

ekonomické aspekty. 

3.1   Konstrukční uhlíková ocel EN S235JRG1 

Tato uhlíková, normalizačně žíhaná ocel (ČSN 41 1373) o chemickém složení (Tab. 

3.1) je nejrozšířenějším konstrukčním materiálem pro svou dobrou svařitelnost a cenovou 

dostupnost. Všeobecně je konstrukční uhlíková ocel bez kvalitní povrchové úpravy málo 

odolná vůči koroznímu působení a tím je její použití výrazně omezené. Ke koroznímu 

napadnutí dochází ihned po selhání protikorozní ochrany. V podmínkách atmosféry dochází 

k reakci kovu s produkty atmosféry za vzniku korozního produktu – rzi. Rez zkracuje 

životnost oceli, zhoršuje její povrchový vzhled a rozebíratelnost spojů, snižuje elektrickou a 

tepelnou vodivost. Korozní úbytky uhlíkové oceli v létech 2008/2009, prezentováno 

mikroklimatem VŠB-TU a KSV, jsou zaznamenány v tab. 3.2 a zároveň porovnání s 

rychlosti koroze patinující ocelí ve vybraných lokalitách ČR a Evropy, je graficky 

znázorněno na obr. 3.1 [48]. 

Tabulka 3.1  Chemické složení oceli EN S235JRG1  (hm. %) [49] 

Prvek C N P S 

max 0.17 0.007 0.045 0.045 

Tabulka 3.2  Roční korozní úbytky uhlíkové oceli v mikroklimatu VŠB-TU a KSV v létech 

2008/2009 [9, 35] 

Atmosférická 

stanice 

Korozní úbytek uhlíkové oceli 
Stupeň 

korozní agresivity atmosféry 

C 

[-] 
[g.m-2.rok

-1
] [µm.rok

-1
] 

VŠB-TU 146,300 18,610 C2 

Koksovna Svoboda 558,940 71,110 C4 
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Obr. 3.1  Roční korozní úbytky uhlíkové a patinující oceli na vybraných atmosférických 

stanicích v létech 2008 / 2009 [27] 

Korozní rychlost uhlíkové oceli není konstantní. Největší korozní úbytky jsou vždy 

zaznamenány v prvním roce expozice. Po prvních deseti letech se koroze ustálí a postupně 

se snižuje v důsledku vzniku stabilní povrchové korozní vrstvy (Tab. 3.3). 

Využití oceli 11 373: pro svou dobrou svařitelnost je používaná k výrobě ocelových 

konstrukcí, podpěr a profilů, v návaznosti s vhodnou povrchovou protikorozní úpravou. 

Tabulka 3.3  Korozní rychlosti uhlíkové oceli [8] 

Stupeň korozní Korozní rychlost [µm] 

agresivity 1 rok Prvních 10 let Další roky 

C1 < 1,3 ≤ 0,5 ≤ 0,1 

C2 1,3-25 0,5-5 0,01-1,5 

C3 25-50 5-12 1.5-6,0 

C4 50-80 12-30 6,0-20 

C5 80-200 30-100 20-90 
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3.2   Patinující ocel EN S355J0WP 

Jedná se o nízkolegovanou ocel Atmofix B (ČSN 41 5127) se zvýšenou odolností 

vůči atmosférické korozi (Tab. 3.4). Odolnost je způsobena vznikem ochranné vrstvy oxidů 

– patiny na jejím povrchu, která výrazně zpomaluje rychlost koroze. Ochranná vrstva 

korozních produktů je tvořena v důsledku vyváženosti legujících prvků, zejména Cu-P-Cr. 

Na tvorbu ochranné vrstvy mají vliv činitelé uvedení v tab. 3.5. 

Tabulka 3.4  Chemické složení oceli EN S355J0WP  (hm. %) [50] 

Prvek C Mn Si P S Ni Cr Cu V Nb 

min 

max 

0,1 

0,17 

0,9 

1,2 

0,2 

0,45 

0,03 

0,06 

- 

0,04 

0,3 

0,6 

0,4 

0,8 

0,3 

0,55 

0,01 

0,1 

0,04 

- 

Patina je vrstva korozních produktů s nižší porézností a vyšší kompaktností. Vznik 

patiny je podmíněn cyklickým působením mokrých a suchých period na povrchu materiálu. 

Na charakter patiny má vliv konstrukce ploch, které rozlišujeme na plochy: 

 • přímo smáčené 

 • nepřímo ovlhčené 

 • ve vnitřním prostředí 

Tabulka 3.5  Činitelé ovlivňující tvorbu patiny 

Tvorba ochranné vrstvy - patiny 

Návrh tvaru Volba oceli Výroba a montáž Korozní prostředí 
Způsob užívání a 

údržba 

Počáteční rychlost koroze je stejná jako u uhlíkových ocelí a až po třech až pěti 

letech dochází k ustálení vlastností patiny. Barva patiny je zpočátku světle oranžová až 

světle hnědá, později tmavě hnědá až fialová. Textura je přilnavá, kompaktní a jemně zrnitá. 

V průběhu životnosti patiny dochází k postupnému odpadávání korozních produktů a 

k tvorbě nových. Patinující oceli nelze použít v prostředí: 

 • s vysokou koncentrací SO
2
 nad 80  (µg.m

-3
) 

 • na konstrukci tunelů 

 • v prostředích s vysokou koncentrací chloridů (přímořské prostředí) 
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 • u konstrukcí, na které přímo působí posypová sůl (silniční mosty) 

Vhodnost použití je omezená do stupně agresivity C4 a závisí na způsobu spojení, 

kotvení, a svařování patinujích ocelí. Použití do stupňů znečištění C5 a CX se nedoporučuje. 

V současnosti je ve světě vyvinuto na třicet typů oceli se zvýšenou odolností vůči 

atmosférické korozi. V ČR jsou nejpoužívanější patinující oceli prodávány pod obchodní 

značkou COR-TEN A, COR-TEN B, ATMOFIX A a ATMOFIX B [10, 20, 21]. 

Nejvýznamnějším výrobcem oceli typu ATMOFIX B v ČR je Evraz Vítkovice Steel a.s. a 

Arcelor Mittal a.s. Z obr. 3.1, 3.2 je patrné, že korozní úbytky patinující oceli v létech 

2008/2009 v lokalitě KSV patří k nejvýraznějším v porovnání s vybranými lokalitami a 

podle ročního korozního úbytku patří do stupně agresivity atmosféry C3 [48]. Průměrné 

hodnoty korozní rychlosti patinujících ocelí do deseti let a po deseti letech expozice jsou 

zaznamenány v tab. 3.6. 

Využití Atmofixu: stožáry vysokého napětí, radiokomunikační vysílače, lávky pro 

pěší, energomosty mostní konstrukce, komíny, pláště budou (Obr. 3.3), skladů, atd. 

 

 

Obr. 3.2  Porovnání ročních korozních úbytků Atmofixu při různém znečištěni SO2 ve 

vybraných lokalitách ČR [48] 
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Tabulka 3.6  Hodnoty korozních rychlostí patinujících ocelí [10] 

Stupeň korozní agresivity C 

[-] 

Průměrné korozní rychlosti 

v prvních 10 letech expozice  

[µm.rok
-1

] 

Ustálená korozní rychlost v  

 po 10 letech expozice  

[µm.rok
-1

] 

C1 ≤0,1 ≤0,1 

C2 0,1-2,0 0,1-1,0 

C3 2,0-8,0 1,0-5,0 

C4 8,0-15 5,0-10 

C5 15-80 10-80 

3.3   Korozivzdorná ocel EN X6CrNiMoTi17-12-2 

Jedná se o austenitickou chromniklovou korozivzdornou ocel (ČSN 41 7348) o 

chemickém složení (Tab. 3.7). Korozivzdornost oceli je podmíněna vznikem pasivační 

vrstvy na povrchu oceli a to za předpokladu přítomnosti chromu o koncentraci minimálně 

12,5% podle vztahu (3.1). 

 (% Cr – 17% C) > 12,5%     (%) (3.1) 

Tabulka 3.7  Chemické složení oceli EN X6CrNiMoTi17-12-2  (hm. %) [51] 

Prvek C Mn Si Cr Ni Mo Ti P S 

min 

max 

- 

0,1 

- 

2,0 

- 

1,0 

16,5 

18,5 

11,0 

14,0 

2,0 

2,5 

0,4 

0,7 

- 

0,045 

- 

0,030 

Chrom je feritotvorný prvek snižující houževnatost a plasticitu oceli. Druhý legující 

prvek je nikl, který tvoří austenitickou houževnatou strukturu oceli 17 348. Nikl rozšiřuje 

oblast austenitu, čímž jej stabilizuje. Významným legujícím prvkem v některých 

chromniklových ocelích je molybden (Mo). Mo zvyšuje odolnost austenitických 

korozivzdorných ocelí v kyselém neoxidačním prostředí a solných roztocích, čímž se 

rozšiřuje použitelnost těchto ocelí v agresivních průmyslových prostředích. 

Výhody: korozní odolnost ve středně silných kyselinách a louzích vyjma kyseliny 

dusičné, dobrá žárupevnost, vysoká úroveň vrubové houževnatosti i za nízkých teplot, 
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vysoký koeficient deformačního zpevnění. Středně odolná proti důlkové korozi v 

chloridovém prostředí. 

Nevýhody: náchylnost na zcitlivění, podléhání nožové korozi, náchylnost ke 

zkřehávání vodíkem, náchylnost ke koroznímu praskání pod napětím, vznik sulfidu niklu 

NiS. 

Využití: Korozně namáhané konstrukce, výměníky tepla, nádrže na uchovávání 

agresivních látek (Obr. 3.4), chemická potrubí, konstrukce v přímořském prostředí [2]. 

 

 Obr. 3.3  Opláštění budovy z Atmofixu B 

 

Obr. 3.4  Nádrž z korozivzdorné oceli 
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4   ZKOUŠENÍ OCELÍ A JEJÍCH OCHRANA VŮČI VLIVŮM 

VNĚJŠÍ ATMOSFÉRY NA KOKSOVNĚ 

Korozními zkouškami zjišťujeme odolnost ocelí a jejich povrchových ochran – 

nátěrových hmot vůči agresivním složkám atmosféry za daných podmínek, které mají 

v konečném důsledku vliv na korozi ocelí. 

4.1   Hlavní zdroje znečištění ovzduší na koksovně 

Při výrobě koksu a zpracování vedlejších produktů z jeho výroby, dochází 

ke znečisťování atmosféry látkami uvolňujícími se z výrobního procesu. Jedná se hlavně o 

tuhé znečisťující látky (TZL), SO2 a anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku (NOx), CO a 

H2S. 

Zdroj TZL 

TZL se do atmosféry dostávají z procesu obsazování koksárenských komor uhlím, 

vytlačování koksu z komor a při hašení koksu. Dalším zdrojem prašnosti je manipulace 

s koksem (třídění, doprava, nakládka) a příprava uhelné vsázky (mletí, mísení, doprava). 

Nemůžeme také zapomenout na částice prachu, které se dostanou do ovzduší zvířením a 

jejich následným unášením vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, konkrétně 

zvýšením rychlosti větru. 

Zdroj škodlivých plynů SO2, NOx, CO, H2S 

Agresivní složky SO2, NOx, CO, H2S se do ovzduší dostávají spalováním  technicky 

čistého koksárenského plynu (TČKP), zejména při otopu koksárenských baterií. Část TČKP 

je také spalována v technologiích odsíření, výroby benzolu, koksomletí, a v zimním období 

při rozmrazování vsázkového uhlí. 

Množství znečišťujících látek je měřeno pro každý stacionární zdroj samostatně. 

Koksovna Svoboda má stanované emisní limity dané zákonem č. 201/2012 Sb - o ochraně 

ovzduší a související předpisy [31]. Zákon upravuje přípustné úrovně znečištění a znečišťování 

ovzduší. Dle daného zákona je pro každý znečišťující zdroj koksovny daný emisní limit, 

který se nesmí překročit. Celé zařízení KSV má emisní limit vyjádřen jako emisní strop pro 

znečišťující látky (Tab. 4.1). Nejdůležitější pro měření, zjišťování a výpočet vlivů atmosféry 
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na korozi, je množství dopadajících látek, které jsou charakterizovány jako imise a závisí na 

množství emisí. Z důvodů klimatických podmínek jako je například rychlost větru, který 

částečky odnáší a tím ovlivňuje měření, jejich množství nekoresponduje s objemem 

vypouštěných emisí. Imisní limity proto nelze stanovit pro koksovnu jako celek samostatně, 

ale jsou stanoveny všeobecně pro všechny znečišťující zdroje v rámci ČR a jsou 

konkretizovány zákonem 201/2012 Sb. 

Tabulka 4.1  Emisní strop daných znečišťující látek pro KSV [30] 

Emisní strop pro znečišťující látky  [t.rok
-1

] 

Znečišťující látka Emisní strop 

TZL 100 

SO2 100 

NOx 450 

4.2   Staniční zkoušky atmosférické koroze 

 V ČR státní výzkumný ústav ochrany materiálu Praha (SVÚOM) provozuje tři stálé 

atmosférické stanice určené pro zkoušení exponovaných vzorků přímo v terénu: 

 • Kopisty u Mostu – průmyslová atmosféra 

 • Praha Holešovice – městská atmosféra 

 • Kašperské Hory – venkovská atmosféra 

Mimo stálých stanic jsou v rámci řešení různých projektů zřizovány atmosférické 

stanice s dočasnou krátkodobou expozicí vzorků ve specifických podmínkách. Pro 

průmyslovou oblast Ostravy bylo vybráno agresivní mikroklima na KSV. Druhá dočasná 

stanice byla zřízena v mikroklimatu VŠB-TU. V jednotlivých lokalitách jsou sledovány 

hlavní složky znečištění ovzduší SO2 a NOx a zároveň i základní klimatické parametry. Na 

stálých stanicích se provádí širší měření environmentálních parametrů [32]. 

Charakteristickým znakem terénních zkoušek je jejich doba trvání. Doba expozice se 

stanovuje na 1, 2, 3, 6, 12 měsíců, pro dlouhodobou predikci může expozice trvat mnoho let 

[12]. 
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4.2.1   Staniční zkoušky na dočasné atmosférické stanici Koksovna Svoboda 

Zjišťování působení vlivů atmosféry na vybrané typy ocelí se provádí v provozu na 

vzorcích umístněných na speciálních stojanech k tomuto účelu určených. Jedná se o 

dlouhodobou expozici vzorků s cílem získat potřebné informace o daném materiálu 

v daných podmínkách s předstihem před okamžikem, kdy je potřeba vyměnit korozně 

napadnutý materiál za jiný, vhodnější do daných podmínek. SVÚOM zřídila na území KSV 

dvě monitorovací místa. Jedno umístila do provozního souboru Uhelná služba, kde je 

nejlépe charakterizováno prostředí mikroklimatu koksovny (Obr. 4.1) a druhé monitorovací 

místo je zřízeno na provoze Čpavkárna, které bylo zároveň vybráno k účelům diplomové 

práce. 

 

 Obr. 4.1  Dočasná atmosférická stanice na KSV v provozním souboru Uhelná služba 

4.3   Ochrana ocelí před vlivy atmosféry na koksovně 

4.3.1   Předúprava 

Povrch materiálu musí být dokonale zbaven všech nečistot ovlivňujících průběh 

korozních zkoušek. Provádí se mechanické čištění způsobem tryskání, broušení a 

kartáčování, z chemického čištění odmašťování. 
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4.3.2   Tryskání  

Nejvhodnější způsob předúpravy povrchu je jeho zdrsnění tryskáním. Princip 

spočívá v dopadu otryskávacího materiálu na povrch oceli, čímž je způsobená kvalitativní 

změna povrchu materiálu za vzniku charakteristické mikrogeometrie. Tryskáním získáváme 

tzv. kotvící profil, což je zdrsnění a vyčištění původního povrchu oceli od nánosů barev, 

korozních zplodin, nečistot a defektů. Kotvící profil ovlivňuje přilnavost ochranných nátěrů. 

Na provozech KSV se provádí tryskání metodou KWIKBLAST a AIRBLAST. 

KWIKBLAST 

Moderní metoda kombinující vzduchové a vodní tryskání. Princip spočívá v obalení 

zrna abraziva vodou ve vodní lázni. Pomocí venturiho trubice je proudem vzduchu vytvářen 

podtlak, čímž dojde k nasátí vodou obaleného abraziva a jeho následnému transportu na 

tryskaný povrch (Obr. 4.2a). Po dopadu na povrch pronikne abrazivo, které je dosud obaleno 

vodou, dovnitř nátěrové hmoty (Obr. 4.2b). V poslední fázi praskne vodní schránka kolem 

abraziva pod vrstvou nátěru a vzniklým tlakem odprýská část barvy na povrchu plochy (Obr. 

4.2c). Výsledkem tryskání je profilovaný povrch, který je tak připraven k následné 

povrchové úpravě – k aplikaci organického povlaku (Obr. 4.2d). Používaná abraziva: 

křemičitý písek a atmosférická struska. Výhoda metody spočívá v bezprašném tryskání a v 

univerzálnosti použití (výbušné i nevýbušné prostředí) [22, 23]. 

          

Obr. 4.2 a, b, c, d  Princip tryskání-a/ Transport abraziva na povrch, b/ Průnik abraziva do 

nátěru, c/ Odprýskávání barvy, d/ Profilovaný povrch 

Míra zdrsnění se provádí dle přání zákazníka, nebo podle vrstvy a charakteru 

nátěrové hmoty určené k otryskání. Stupeň přípravy podkladu bez povlaku a podkladu po 

úplném odstranění předchozích povlaků definuje ČSN EN ISO 8501-1 (Tab. 4.2) a označuje 
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se zkratkou Sa. Tryskáním zvětšíme skutečnou plochu pro nanášecí nátěrové hmoty oproti 

základnímu, neopracovanému materiálu. Na provozech KSV se provádí příprava povrchu 

tryskáním na stupeň čistoty Sa 2,5 [3, 5, 16, 24]. 

Tabulka 4.2  Stupeň přípravy podkladu a charakteristika povrchu po tryskání [24] 

Stupeň tryskání Charakter otryskaného povrchu 

Sa 1 - lehké otryskání 
Při prohlížení musí být povrch bez viditelných 

nečistot, olejů, málo přilnavých nátěrů 

Sa 2 - důkladné otryskání Platí Sa 1 a zbylé nečistoty musí být přilnavé 

Sa 2
2
1  - velmi důkladné otryskání 

Platí Sa 1 a všechny zbylé nečistoty musí mít lehké 

zabarvení ve formě skvrn 

Sa 3 – tryskání až na vizuálně čistý povrch 
Platí Sa 1 a povrch musí mít jednotný kovový 

vzhled 

AIRBLAST 

Podstata spočívá v odstraňování korozních produktů, defektů a starých nátěrů 

pomocí stlačeného vzduchu, který je o vysoké rychlosti přiváděn společně s abrazivem 

k tryskanému povrchu. Používané abrazivo je stejné jako při tryskání metodou 

KWIKBLAST. Nevýhodou této metody je vysoká prašnost a určení pouze do nevýbušného 

prostředí. Proto je v poslední době tento způsob předúpravy vytlačován metodou 

KWIKBLAST. Používané abrazivo: křemičitý písek, atmosférická struska. Tryskací zařízení 

pro metody KWIKBLAST a AIRBLAST jsou zobrazeny na obrázku (Obr. 4.3, 4.4) 

  

Obr. 4.3  Tryskací zařízení pro metodu  Obr. 4.4  Aplikační zařízení metody 

KWIKBLAST  AIRBLAST 
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4.3.3   Broušení 

Broušení patří k nejrozšířenějším způsobům mechanické předúpravy povrchu 

materiálu. Lze ho provádět strojově i ručně. Ruční způsob je zdlouhavý, méně účinný. Lze 

ho využít pouze na dočišťování. Před broušením je potřeba oklepáním z povrchu materiálu 

odstranit vrstvy rzi, mastnoty, nečistoty a na závěr materiál očistit od prachu. Stupeň 

přípravy povrchu ručním a mechanizovaným čištěním charakterizuje norma ČSN EN ISO 

8501-1 a označuje se zkratkou St., pro KSV se používá způsob předúpravy kartáčováním a 

broušením (Tab. 4.3) na stupeň čistoty St 2 [3, 5, 16, 24]. 

Tabulka 4.3  Stupeň broušení a charakter povrchu po broušení [24] 

Stupeň broušení Charakter zbroušeného povrchu 

St 2 – důkladné ruční a mechanizované čištění 
Při prohlížení musí být povrch bez viditelných 

nečistot, olejů, málo přilnavých nátěrů 

St 3 – velmi důkladné ruční a mechanizované 

čištění 

Platí St 2 a povrch musí být očištěn mnohem 

důkladněji, aby získal kovový odstín 

4.3.4   Kartáčování 

Úpravou povrchu způsobem kartáčování docílíme zjemnění a sjednocení povrchu po 

předchozím broušení. Metoda je využívaná hlavně u členitých výrobků a místech kde nelze 

aplikovat strojové broušení (např. nedostupné místa na konstrukcích). Využití obou metod 

předúpravy povrchu lze na koksovně aplikovat výhradně na dočišťování konstrukcí, a míst 

se špatnou přístupností pro použití metody Kwikblast a Airblast. 

4.3.5   Odmašťování 

Odmašťováním odstraňujeme mastnoty, zbytky brusných past a prach, který se 

v nich zachytil z povrchu oceli. Veškeré nečistoty jsou tedy převedeny do odmašťovacího 

roztoku. V podmínkách koksovny se používá technický benzínový čistič. 
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4.3.6   Povrchová úprava 

Povrchová ochrana slouží k finální úpravě povrchu konstrukčních materiálů. 

Zdrsněný a dokonale čistý povrch materiálu je základem pro dobrou přilnavost nátěrové 

hmoty. Nanášení nátěrové hmoty probíhá v několika vrstvách. Základní vrstva má za úkol 

vyplnění nerovností po tryskání. Vrchní vrstva - splňuje ochranné a estetické vlastnosti 

požadované zákazníkem- koksovnou. V případě většího nároku na ochranný charakter druhé 

vrstvy (např. v chemických provozech), je možno použít pod vrchní vrstvu mezivrstvu, která 

zvyšuje odolnost nátěrové hmoty a ochranu materiálu před korozním napadením. Mezivrstva 

zároveň snižuje riziko vzniku trhlin a pórů v naneseném povlaku. Vzhledem k vysokým 

nárokům kladeným na odolnost nátěrové hmoty vůči agresivním složkám atmosféry, byla na 

provozech KSV použita epoxidová barva od firmy PPG PMC Amercoat. Jedná se o 

dvousložkový nátěrový systém obsahující tužidlo a pryskyřici s vynikající přilnavostí 

k základnímu materiálu. V agresivních provozech chemie (výpary NH3 a kyselin), se 

osvědčila polyuretanová barva (PU) od stejného výrobce (Tab. 4.4). 

Tabulka 4.4  Použití nátěrových hmot na provozech KSV 

Použití Tip nátěrové hmoty Odstín 

Základní vrstva a mezivrstva AMERLOCK  A400C Šedá 

Vrchní vrstva AMERLOCK  A400C Probarvená 

Chemicky exponované 

provozy 
AMERSHIELD Šedá 

Aplikace nátěrové hmoty 

Způsob aplikace nátěrové hmoty se vybírá podle vhodnosti nanášení. K nanášení 

nátěru na objemné plochy (např. plynové potrubí DN 1500) se využívá vysokotlaké stříkání 

bez přítomnosti vzduchu. K nátěrům konstrukcí typu L, U, I lze použít také vysokotlaké 

stříkání, ale pouze při použití úzké trysky z důvodu nízkého rozptylu stříkaného materiálu. 

Nejkvalitnější ale zároveň nejpomalejší způsob aplikace nátěru, je za pomocí štětce, který 

lépe táhne nátěrovou hmotu a zároveň mechanicky vtlačuje barvu na předupravený povrch. 
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Příprava nátěrové hmoty 

Z důvodů snadnější aplikace nátěrové hmoty, je důležitě míchání a ředění barvy. 

Míchaní se provádí nízkootáčkovým míchadlem značky NAREX. K ředění se používá 

ředidlo A920 od firmy PPG. V případě ručního nanášení se nátěr ředí v poměru 5% ředidla - 

95% barvy a u vysokotlakého stříkání 5-10% ředidla – 90 až 95% barvy. 

 Zkoušky tloušťky nátěrové hmoty 

Tloušťku aplikovaného nátěrového systému na povrchu oceli lze provádět za mokra, 

nebo po vytvrzení naneseného nátěrového filmu. Zkoušku hřebenovým měřidlem za mokra 

(Obr. 4.5) provádíme z důvodu ověření tloušťky čerstvě naneseného filmu na povrchu 

materiálu. Zároveň slouží k výpočtu požadované tloušťky již suchého nátěru (4.1). Tloušťku 

již vytvrzeného nátěru měříme digitálním tloušťkoměrem – ELCOMETER 456 Basic, 

pracujícím na principu elektromagnetické indukce (Obr. 4.6). Obě výše jmenované metody 

se řídí normou ČSN EN ISO 2808 [44]. Pro zaručení odolnosti vytvrzeného nátěru, výrobce 

stanovuje podmínky aplikace, požadavky na prostředí a minimální tloušťku již suchého 

nátěru. Výše uvedeny podmínky jsou zaneseny v technickém listu nátěrové hmoty. 

 
100

. sm
v

Pt
t       (µm) (4.1) 

kde Psuš je množství sušiny v barvě  (%) 

 tlv - tloušťka vytvrzeného nátěru  (µm) 

 tlm - tloušťka mokrého nátěru po aplikaci  (µm) 

  

Obr. 4.5  Hřebenové měřidlo tloušťky  Obr. 4.6  ELCOMETER 456 Basic 

nátěru 
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5   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na zjišťování působení vlivů složek 

atmosféry na povrch zkoušených vzorků. Zkoušky se provádí souběžně v provozních 

podmínkách přímo na KSV a v laboratoři koroze (katedra 636) VŠB - TU Ostrava se 

simulací složek atmosféry (Cl
-
 a SO2) způsobující korozi vzorků. 

Metodika zkoušení atmosférické koroze 

Ke stanovení atmosférické koroze v lokalitě KSV, byly vybrány následující metody 

zkoušení vlivů atmosféry na povrch vybraných typů ocelí: 

• Staniční zkoušky atmosférické koroze 

• Laboratorní zkoušky: ▪ v kondenzační komoře 

 ▪ v komoře solné 

5.1   Příprava vzorků pro experimentální část 

K účelům diplomové práce byly vybrány čtyři typy oceli vhodné do průmyslového 

prostředí mikroklimatu KSV a pro laboratorní zkoušky: 

 Vzorek 1: Uhlíková ocel 11 373 s ochranným nátěrem (EN S235JRG1) 

 Vzorek 2: Uhlíková ocel 11 373 (EN S235JRG1) 

 Vzorek 3: Korozivzdorná ocel 17 348 (EN X6CrNiMoTi17-12-2) 

 Vzorek 4: Atmofix B 15 127 (EN S355J0WP) 

 Vzorek 5: Referenční vzorek 11 373 (EN S235JRG1) 

Způsob přípravy, odběru, předúpravy a povrchové úpravy vzorků se řídí normou 

ČSN ISO 8565 [34]. Pro každou zkoušku byly určeny 4 vzorky a jeden referenční, kromě 

staniční zkoušky, pro kterou nebyl odebrán referenční vzorek. 

 Charakteristika a odběr vzorků 

Způsoby odběrů vzorků pro všechny prováděné korozní zkoušky (tj. staniční a 

laboratorní) v rámci experimentální části jsou charakterizované v tab. 5.1. Referenční vzorek 

slouží jako srovnávací etalon. Rozměry vzorků jsou zaznamenány v tab. 5.2. 
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Tabulka 5.1  Způsoby odběrů zkoušených vzorků 

Vzorek Způsob odběru 

1 
11 373.1 
(nátěr) 

K odběru byl určen plech o rozměru: 2000 x 1000 x 5  [mm]. 

Způsob odběru: ruční pila 

2 
11 373.1 

K odběru byl určen plech o rozměru: 2000 x 1000 x 5  [mm]. 

Způsob odběru: ruční pila 

3 
17 348 

Odebráno z poškozené nádrže na 97 % kyselinu sírovou (Obr. 3.4). 

Způsob odběru: kotoučová úhlová bruska 

4 
15 127 

K odebrání vzorků složil materiál o rozměrech 300 x 300 x 5  [mm]. 

Způsob odběru: ruční pila 

5 
11 373.1 

(ref.vz) 

K odběru byl určen plech o rozměru: 2000 x 1000 x 5  [mm]. 

Způsob odběru: ruční pila 

Tabulka 5.2  Rozměry zkoušených vzorků pro terénní a laboratorní zkoušky 

Rozměr vzorku (š-v-h) 

[mm] 

VZOREK 

1 
11 373.1 

(nátěr) 

2 
11 373.1 

3 
17 348 

4 
15 127 

5 
11 373.1 

(ref.vz) 

Staniční zkoušky 95 x 150 x 5,440 95 x 147 x 5 95 x 150 x 5 95 x 150 x 5 - 

Kondenzační komora 50 x 100 x 5,349 50 x 100 x 5 50 x 100 x 5 40 x 90 x 5 50 x 100 x 5 

Solní mlha 25 x 50 x 5,551 25 x 50 x 5 25 x 50 x 5 25 x 50 x 5 25 x 50 x 5 

 Značení vzorků 

Všechny odebrané vzorky musí být identifikovatelné. Proto byly zkušební vzorky 

pro laboratorní zkoušky opatřeny nálepkami s čísly, pro staniční zkoušky měly jednotlivé 

vzorky v pravém spodním rohu vyražená čísla, charakterizující jejich pořadí v diplomové 

práci. Vzorky byly také rozlišeny podle velikosti. 

 Povrchová úprava vzorků 

Způsob předúpravy a následná povrchová úprava se u jednotlivých vzorků liší. Před 

aplikaci ochranného nátěru na vzorek 1, je nutná důkladná předúprava tryskáním, čímž se 

docílí vhodná drsnost povrchu potřebná k dokonalému přilnutí ochranného nátěru. U vzorku 
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2 se aplikovalo pouze tryskání a v poslední řadě, u vzorků 3, 4 a 5 byla použita předúprava 

pouze odmaštěním. Všechny vzorky, jak pro staniční tak i pro laboratorní zkoušky byly 

opatřeny voděvzdornou lepicí páskou z důvodu zachycení korozních dějů pouze na 

vymezené ploše vzorků. Tloušťka suchého nátěru byla stanovena pomocí digitálního 

tloušťkoměru v souladu s normou ČSN EN ISO 2808 [44]. 

Aplikované způsoby předúpravy a následné povrchové úpravy jsou shrnuty v tab. 

5.3. Vzorky připravené pro korozní zkoušky, jsou zdokumentovány na obr. 5.1 - 5.3. 

Technický list nátěrové hmoty AMERLOCK 400C je uveden v příloze 1. 

Tabulka 5.3  Způsoby předúpravy a povrchové úpravy vzorků 

Povrchová úprava 

Číslo vzorku 

1 
11 373.1 

(nátěr) 

2 
11 373.1 

3 
17 348 

4 
15 127 

5 
11 373.1 

(ref.vz.) 

Nátěrová hmota AMERLOCK 400 C - - - - 

Počet nátěrů 2 - - - - 

Aplikace nátěru Ručně-štětec - - - - 

Tloušťka nátěru 

staniční zkouška  

[mm] 

0,440 0 0 0 0 

Tloušťka nátěru 

kondenzační komora  

[mm] 

0,551 0 0 0 0 

Tloušťka nátěru  

solní mlha  

[mm] 

0,349 0 0 0 0 

Způsob předúpravy Tryskání Tryskání Odmaštění Odmaštění Bez předúpravy 

Stupeň drsnosti  

Sa  

[-] 

2,5 2,5 - - - 

Odmašťovadlo - - 

Technický 

benzínový 

čistič 

Technický 

benzínový 

čistič 

- 
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 Vzorek 1 Vzorek 2 

 Vzorek 3 Vzorek 4 

Obr. 5.1  Vzorky pro staniční zkoušky. 1. ocel 11 373 opatřená nátěrem, 2. ocel 11 373 - 

otryskaný povrch, 3. nerezavějící ocel 17 348, 4. Atmofix B- povrch odmaštěn. Rozměry 

vzorků 1, 3, 4, 5: (150 x 95) mm, vzorek 2: (147 x 50) mm 
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Obr. 5.2  Vzorky pro zkoušky v kondenzační komoře. 1. ocel 11 373 opatřená nátěrem, 2. 

ocel 11 373 - otryskaný povrch, 3. nerezavějící ocel 17 348, 4. Atmofix B-povrch odmaštěn, 

5. referenční vzorek - ocel 11 373 bez povrchové úpravy 

 

Obr. 5.3  Vzorky pro zkoušky v solné mlze. 1. ocel 11 373 opatřená nátěrem, 2. ocel 

11 373 - otryskaný povrch, 3. nerezavějící ocel 17 348, 4. Atmofix B-povrch odmaštěn 
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5.2   Staniční zkouška 

Požadavky na zkušební stanici, její umístění, zabezpečení a charakterizaci stojanů 

pro expozici vzorků, se řídí normou ČSN EN ISO 8565 [34]. 

 Umístnění atmosférické korozní stanice 

K účelům diplomové práce bylo vybráno prostředí provozního souboru Čpavkárna. 

Místo umístění expozičních stojanů bylo vybráno tak, aby dobře snímalo klimatické 

podmínky ovlivňující exponované vzorky. 

 Expoziční stojany a uchycení vzorků 

Stojany se nacházejí na místě, kde dochází k přímému styku atmosféry se 

zkoumanými vzorky a jsou postaveny na vydlážděném a odvodněném povrch. Nahromaděná 

dešťová voda, nebo provozní média jsou svedeny do záchytných jímek, čímž je dostatečně 

zabráněno k nasakování stojanů vlhkostí a možnému ovlivnění exponovaných vzorků. 

Stojany jsou k podlaze připevněny pomocí kotvících šroubů, čímž je dosaženo zabezpečení 

proti odcizení. Konstrukce panelů musí odolávat tíze většího počtu vzorků z různých 

materiálů, dále větru, sněhové pokrývce a jiným povětrnostním vlivům. Proto byla k jejich 

výrobě zvolená konstrukční  uhlíková ocel 11 373 (opatřená organickým nátěrem), 

zajišťující dobrou svařitelnost (Obr. 5.4). Upevňování vzorků je zajištěno takovým 

způsobem, aby nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu. Upevňovací prvky jsou vyrobeny 

z inertního materiálu- tvrzeného plástu, který vzorky dostatečně elektricky izoluje od stojanu 

a zamezuje ovlivnění korozního děje (Obr. 5.5). 45°sklon stojanů zaručuje, že nedochází ke 

stékání vody na vzorky umístněné níže. Spodní okraj stojanu je ve výšce 700 mm, což je 

dostačující výška, která chrání vzorky před sněhovou pokrývkou a před rozstřikující 

dešťovou vodou, nebo provozním médiem [34].  

Rozměry stojanu:  • šířka - 900 mm 

  • délka - 2500 mm 
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Obr. 5.4  Stojan se zkušebními vzorky na provoze Obr. 5.5  Umístnění vzorků 

Čpavkárna na stojanech 

 Postup zkoušky 

Umístnění a uchycení vzorku proběhlo způsobem popisovaným v kapitole 5.2 

(Expoziční stojany a uchycení vzorků). Z důvodu objektivního zachycení působení vlivů 

atmosféry na vzorky, proběhla expozice vzorků v časovém intervalu od 10. měsíce 2012 do 

4. měsíce 2013. Je to období s nejdelším intervalem působení vlhkosti na povrch materiálu. 

Vzorky byly zkoušeny kontinuálně, pouze pro potřeby vážení byly sundány na dobu 

nezbytně nutnou. Z důvodu dodržení objektivity nebyla v průběhu zkoušky prováděná žádná 

úprava povrchu vzorků, s výjimkou očištění povrchu pro vizuální hodnocení. Vážení 

proběhlo v laboratoři KSV na analytických váhách typu KERN 573 46NH s přesností na 

100mg. Důležitá byla i periodicita vizuálních kontrol, a to z důvodu zjišťování postupného 

působení atmosférických vlivů na vzorky. Pravidelná kontrola je i z důvodu možného 

předejití poškození, nebo odcizení jak zařízení, tak exponovaných vzorků. 

5.3   Zkouška v kondenzační komoře 

Zkouška se řídí normou ČSN EN ISO 6988 [41]. Je vhodná k posuzování odolnosti 

kovových materiálu a jejich ochranných povlaků proti působení SO2 a kondenzované 

vlhkosti za zvýšených teplot. Podstatou zkoušky je vyvolání koroze na zkoušených vzorcích 
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v  kondenzační komoře a průběžné sledování jejich chování vůči působení rozhodujících 

činitelů koroze. 

 Kondenzační komora 

K provozování zkušebního zařízení je třeba dodržet určité podmínky stanovené 

normou ČSN EN ISO 6988: 

 • komora nesmí být vyrobená z korodujícího materiálu 

 • nesmí docházet ke skapávání zkondenzované vody ze stěn komory na zkoušené 

vzorky 

V podmínkách VŠB - TU je kondenzační komora KK-260 (Obr. 5.6) vyrobená 

z organického skla, ve spodní části má jímku na vodu, která je ohřívaná. Průhlednost 

komory umožňuje průběžně pozorovat korozní děj bez nutnosti otevření uzavírajícího víka. 

Komoru tvoří ohřívací systém s infračervenými lampami zdola a s automatickou regulací 

teploty. Vevnitř je vestavba tvořená tyčemi s háčky pro zavěšení vzorků, popřípadě uložení 

stojanů se vzorky. 

 

 

 Obr. 5.6  Kondenzační komora KK 260 

 Zkušební vzorky 

Zkušební vzorky jsou v komoře umístněny na speciálních stojanech vyrobených 

z plexiskla (PMMA), což je materiál, který nemůže žádným způsobem ovlivnit korozní děj. 

Vzorky jsou umístněné na stojanech tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu, což by 
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mohlo opět ovlivnit korozní děj. Úhel, pod kterým jsou vzorky vystavěny agresivnímu 

prostředí v komoře je 45°, čímž je docíleno vhodného sklonu vzorku s prostředím. 

 Postup zkoušky 

Před vložením do komory byly vzorky umístněné v místnosti, kde se nachází 

zkušební zařízení po dobu 48 hodin při pokojové teplotě. V průběhu zkoušek bylo otevírání 

a zavírání poklopu na zkušební komoře minimalizováno na dobu nezbytně nutnou pro 

manipulaci se vzorky. Zkouška probíhala po dobu 272 hodin v 24 hodinových cyklech 

s postupním přerušováním po 8, 32, 56, 80, 104, 176, 224 hodinách a to z důvodu 

průběžného vážení a vizuálního hodnocení vzorků. Přerušení probíhalo na dobu 24 až 48 

hodin potřebnou k důkladnému vysušení povrchu vzorků od solného roztoku a možného 

ovlivnění hmotnosti vzorku při jeho vážení. 

5.4   Zkouška v solné mlze 

Zkouška solnou mlhou patří k nejstarším a nejvíce používaným způsobům urychlení 

korozních dějů v laboratorních podmínkách a je řízená normou ČSN EN ISO 9227. 

Podstatou zkoušky je trvalé, nebo přerušované působení roztoku solí, jako je chlorid sodný 

(NaCl), nebo chlorid měďnatý (CuCl2), na zkoušený materiál. Zkouška v solné mlze má 

několik variant (Tab. 5.4), které se od sebe liší technologickým provedením [36, 39, 42, 43]. 

Tab. 5.4  Korozní zkoušky v solné mlze [40] 

Zkouška Charakter roztoku 

NSS v mlze neutrálního roztoku NaCl 

CASS v mlze okyseleného roztoku NaCl 

AASS v mlze okyseleného roztoku NaCl a CuCl2 

Solná komora je nejčastěji používaná ke sledování korozního chování materiálů 

v přímořském klimatu, nebo v podmínkách zvýšené koncentrací chloridových iontů (silniční 

mosty posypané solí). Výhoda metody je v rychlosti odhalování vad v povrchových 

ochranných vrstvách. V laboratorních podmínkách byla za účelem diplomové práce využita 

varianta s neutrálním roztokem (NSS). 
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5.4.1   Zkouška v neutrálním roztoku (NSS) 

Zkušební roztok se připravuje rozpuštěním chloridu sodného v demineralizované 

(demi), nebo destilované vodě. Požadované parametry zkušebního roztoku jsou 

zaznamenány v tab. 5.5. V průběhu zkoušky může dojít k poklesu koncentrace roztoku, což 

se dá ovlivnit přidáním NaCl, nebo upravit množství demi vody v jejím průběhu. Kontrola 

kyselosti roztoku se měří v provozních podmínkách pomocí indikačních papírků, nebo 

v laboratoři potenciometrickým měřením [36, 40, 42, 43]. 

Tab. 5.5  Zkušební podmínky metody NSS [40]. 

Zkušební podmínky NSS 

Teplota roztoku [°C] 35°C   2°C 

Koncetrace NaCl v roztoku [g.l
-1

] 50g.l
-1

   5g.l
-1

 

pH roztoku 6,5 - 7,2 

 Zkušební zařízení 

Zkušební zařízení pro zkoušku v solné komoře v laboratoři VŠB - TU je korozní 

komora Liebisch S 400 M-TR (Obr. 5.7). Jedná se o komoru hranatého tvaru vyrobenou 

z pevného, korozi odolného laminátu. Rovnoměrná distribuce solné mlhy ke zkoušeným 

vzorkům je zaručená tvarem a objemem komory 400 litrů. Horní část komory je 

konstruovaná tak, aby nedošlo ke stékání kapek solného roztoku, které zkondenzují na 

vnitřní straně víka komory na povrch vzorků. Hlavní části komory je ohřívací systém 

s regulací teploty, navlhčovací věž, rozprašovací a sběrná zařízení. Příslušenství tvoří demi 

stanice, soustava filtrů vody a vzduchu, kompresor a tlaková nádoba se vzduchem. 

Technické parametry solné komory jsou uvedeny v příloze 2. 

 Umístnění zkušebních vzorky 

Umístnění vzorků ve zkušební komoře je na podobných stojanech používaných 

v kondenzační komoře. Úhel, pod kterým jsou vzorky vystavěny účinkům solné mlhy je 45°. 

Vzorky jsou uspořádaný způsobem, který nedovoluje jejich vzájemnému kontaktu, styku 

s vnitřním povrchem komory, ale zároveň musí docházet k volnému proudění solné mlhy 

mezi vzorky. 
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Postup zkoušky 

Exponované vzorky byli vystavené účinkům solné mlhy po dobu 580 hodin, 

s přerušením po 8, 56, 104, 152, 200, 300, 370 hodinách. Přerušování zkoušky bylo pouze 

na dobu nutnou k vážení, vizuální kontrole vzorku a k fotodokumentování. Doba přerušení 

zkoušky z důvodu vizuální kontroly a vážení vzorku korespondovala s podmínkami 

popisovanými v kapitole 5.3 (Postup zkoušky). 

 

 

 Obr. 5.7  Korozní komora Liebisch S 400 M-TR 

5.5   Vyhodnocení experimentálních zkoušek 

U všech expozičních vzorků zkoušených v provozních a laboratorních podmínkách, 

bylo v průběhu zkoušek provedeno vizuální sledování, hmotnostní stanovení, 

fotodokumentování a po ukončení expozice také metalografické hodnocení. Rozdíl u 

jednotlivých metod byl v délce expozice a v časových cyklech hodnocení vzorků. 

5.5.1   Vyhodnocení staniční zkoušky 

Vizuální sledování probíhalo přímo v provoze koksovny, hmotnostní stanovení 

v analytické laboratoři KSV a metalografické hodnocení na VŠB- TU. Nemůžeme 

opomenout, že zkouška probíhala bez referenčního vzorku. 
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Vizuální hodnocení vzorků 

První vizuální hodnocení proběhlo po 60 dnech expozice. U vzorku 1 a 3, nejsou 

patrné žádné vizuální změny. Povrchy vzorků 2 a 4 začaly reagovat s agresivní atmosférou 

za vzniku korozních produktů na celé exponované ploše. Po 120 dnech expozice pokračuje 

korozní děj pouze na vzorcích 2 a 4. Vzorky 1 a 3 jsou bez náznaku korozního napadení, 

pouze s nánosy prachu na jejich povrchu. Poslední hodnocení proběhlo po 180 dnech (6 

měsících) expozice (Obr. 5.8). Korozní produkty u vzorku 2 měly nestabilní (sypký) 

charakter. Z důvodu špatných povětrnostních podmínek dochází k jejích smývání, což 

ovlivnilo výsledky hmotnostních stanovení a objektivitu metalografického hodnocení. Na 

povrchu vzorku 3 v místě jeho řezu je patrná začínající koroze, která se projevila i na zadní 

straně všech vzorků. U vzorku 1, 2 a 4 je to dáno náchylností uhlíkových ocelí na vlhké 

prostředí a u korozivzdorné oceli (vzorek 3) pravděpodobně unášením prachových částic 

(tuhých nečistot) nacházejících se v atmosféře a jejích uchycení se na povrchu vzorku, nebo 

kontaminací řezů. 

 

Obr. 5.8  Exponované vzorky po 6 měsících expozice na staniční zkoušce. 1. nátěr na oceli 

11 373, 2. ocel 11 373 otryskaná, 3. ocel 17 348 odmaštěná, 4. Atmofix B odmaštěn. 
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 Hmotnostní hodnocení vzorků 

Kromě vizuálního hodnocení, lze vliv působení atmosféry na povrch konstrukčních 

ocelí vyjádřit pomocí hmotnostních změn vzorků. Metodika stanovení hmotnostních změn u 

všech prováděných zkoušek v rámci vypracované diplomové práce byla stejná. 

V průběhu zkušebních cyklů byly jednotlivé vzorky váženy. Vážení sloužilo ke 

stanovení hmotnostních přírůstků a úbytků vzorků podle vztahů (5.1, 5.2, 5.3). Pro zjištění 

hmotnostních úbytků, bylo zapotřebí jednotlivé vzorky nechat vyschnout, odstranit rez a 

následně je zvážit. Odstraňování okují proběhlo mechanicky (sekáčem, ocelovým kartáčem) 

a chemickým čištěním v souladu s normou ČSN ISO 8407 (postup C. 3.5). U chemického 

způsobu odstraňování zplodin proběhlo odmašťování (líhobenzínem), s následným ponorem 

vzorků do roztoku tvořeného kyselinou chlorovodíkovou (500 ml), hexamethylentetraminem 

(Urotropín, 3,5 g) a doplněno do 1000ml destilovanou vodou. Ze zjištěných hodnot 

hmotnostních úbytků lze vypočíst rychlost koroze (5.4) a následně lze jednotlivým vzorkům 

přiřadit stupeň korozní agresivity atmosféry (C) dle ČSN EN ISO 9223. Výsledky staniční 

zkoušky jsou zaznamenány v tab. 5.6 [33, 45, 46]. 
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= 
S
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ctt 0      (g.m
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kde  Δmt c
 je hmotnostní úbytek vzorku po expozici v čase (tc) v (g) 

  0t
m  hmotnost vzorku před expozicí v čase (t0) v (g) 

 
ct

m  hmotnost vzorku po odstranění korozních produktů v čase (tc) v (g) 
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 S  exponovaná plocha vzorku v (m
2
) 

  

C
tFe

rok
c

tS

tm
r

..

.




      (µm.a

-1
) (5.4) 

kde cr je  korozní rychlost v (µm.a
-1

) a (a
-1 

= rok
-1

) 

 m  hmotnostní úbytek vzorku po odstranění okují v (g) 

 rokt  celkový počet hodin za rok v (h) 

 
ct
t  doba expozice vzorku v (h) 

 S plocha vzorku v (m
2
) 

 Fe  hustota oceli Fe =7,86  (g.cm
-3

) 

Z výsledků staniční zkoušky (Tab. 5.6) je patrné, že po 6 měsících expozice 

v provozních podmínkách KSV, je největší korozní přírůstek a zároveň i úbytek zaznamenán 

u vzorku 2 z uhlíkové oceli (11 373) a naopak nejmenší korozní napadení u vzorku 1 

s ochranným nátěrem a vzorku 3 z korozivzdorné oceli (17 348). Stanovení korozní 

rychlosti s přiřazením stupně korozní agresivity prostředí, bylo provedeno pouze u uhlíkové 

a patinující oceli. 

Tabulka 5.6  Výsledky staniční zkoušky 

Číslo 

vzorku 

Doba expozice 6 měsíců 

Stupeň 

korozní 

agresivity 

C 

[ - ] 

Plocha 

povrchu 

vzorku 

S 

[m2] 

Hmotnost 

vzorku 

před 

expozicí 

mt0 

[g] 

Hmotnost 

vzorku po 

expozici 

mtc 

[g] 

Hmotnost 

vzorku po 

expozici 

mtc
 

[g] 

Hmotnostní 

přírůstek 

Δm 

[g] 

Hmotnostní 

úbytek 

Δm 

[g] 

Hmotnostní 

úbytek 

Δm/S  

[g.m-2] 

Rychlost 

koroze 

rc 

[µm.a-1] 

1 

11 373.1 

(nátěr) 

0,01425 551,7000 552,600  0,9000 - - - - 

2 

11 373.1 
0,01386 539,5000 543,8000 531,8500 4,3000 7,65 551,9480 142,3954 C5 

3 

17 348 
0,01425 580,7000 581,3000  0,6000 - - - - 

4 

15 127 
0,01425 539,3000 540,4000 533,320 1,1000 5,9 414,0350 106,8156 C5 

Poznámka:  Hmotnost vzorku po odstranění okují. Hmotnostní úbytek po odstranění okují v závislosti na ovlivněnou plochu 
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 Metalografické hodnocení vzorků 

Metalografické hodnocení staničních vzorků bylo provedeno za účelem zjištění 

hloubky korozního napadení a ke stanovení způsobu korozního napadení vzorků. 

K hodnocení byly použity příčné řezy odebrány ze zkušebních vzorků, které museli projít 

úpravou. Z důvodu docílení rovinného výbrusu proběhla fixace odebraného řezu do 

pryskyřice nebo baketilu, následovalo mechanické broušení za mokra na stroji Metasinex 

s brusnými kotouči o zrnitosti 60, 120, 320, 600, 800, 1200, 2500 µm a leštění  diamantovou 

suspenzí DIA DUO o zrnitosti 3µm na stroji LaboPol – 5 od firmy Struers. Stanovení 

mikrostruktury proběhlo pouze u vzorků exponovaných v solné komoře. Měření hloubky 

korozního napadení u všech prováděných zkouškách v rámci diplomové práce proběhlo 

totožným způsobem a to na optickém mikroskopu OLYMPUS GX 51 při zvětšení 100x. 

Průměrná hloubka napadení vzorků 1, 2, 4, 5 (ref. vz. 5 – kondenzační a solná komora), byla 

stanovená z 10 náhodných měření s výsledky uvedenými v tabulce (Tab. 5.7). U vzorku 3 

nebylo provedeno metalografické hodnocení z důvodu nepatrného korozního napadení. 

Zjištěna rozdílná hloubka u vzorku 1 je způsobená předpravou vzorku tryskáním a odpovídá 

původní tloušťce nanesené nátěrové hmoty. Snímky na obr. 5.9 - 5.11 poukazují na hloubku 

korozního napadení a charakter korozních zplodin. Vzorek 2 je napaden rovnoměrnou 

korozi (Obr. 5.10) a u vzorku 4 došlo k odpadnutí částí korozní vrstvy při odběrů vzorku 

(Obr. 5.11). 

  

Obr. 5.9  Vzorek 1 opatřen nátěrem, Obr. 5.10  Vzorek 2 otryskaný povrch, 

zv. 100x (staniční zkouška) zv. 100x (staniční zkouška) 



46 

 

 

             Obr. 5.11  Vzorek 4 bez povrchové  

  úpravy, zv. 100x (staniční zkouška) 

Tabulka 5.7  Zjištěné výsledky měření hloubky korozního napadení u staniční zkoušky 

Číslo vzorku 

Zjištěná průměrná hloubka 

korozního napadení  

[mm] 

Maximální zjištěná hloubka 

korozního napadení  

[mm] 

1 
11 373.1 

(nátěr) 

0,427  0,520  

2 
11 373.1 

0,0896 0,115 

3 
17 348 -  -  

4 
15 127 0,0841 0,144 

Poznámka:  Tloušťka nátěrové hmoty.  Vzorek 3 bez korozního napadení-neměřeno 

5.5.2   Vyhodnocení zkoušky v kondenzační komoře 

Zkušební vzorky byly od začátku expozice doplněny o referenční vzorek 5, který byl 

bez povrchové úpravy a jako jediný bez označení. 

Vizuální hodnocení vzorků 

První hodnocení proběhlo po 8 a 24 hodinách expozice vzorků v kondenzační 

komoře, kdy byly zaznamenány začínající korozní děje na površích vzorků 2, 4 a 

referenčního vzorku. U nátěru (vzorek 1) nejsou viditelné změny na povrchu. Po 32 

hodinách jsou u vzorku 1 patrné menší změny na povrchu nátěru (Obr. 5.12). Změny jsou 
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pravděpodobně způsobeny nesprávnou aplikací nátěrové hmoty, její nedostatečnou 

tloušťkou nebo možným podkorodováním ochranného nátěru. Dále je u vzorku 1 

lokalizovaná štěrbinová koroze na rozhraní nátěr – páska. U vzorků 2, 4, 5 je patrné korozní 

napadení na celé exponované ploše. Vzorek 3 je bez vizuálních povrchových změn. Po 104 

hodinách expozice v kondenzační komoře u vzorku 1 postupují korozní změny na povrchu 

nátěrové hmoty (Obr. 5.13). U vzorku 2, 4 a referenčního, došlo k nárůstu objemu korozních 

produktů. Vzorek 3 z korozivzdorné oceli je opět bez patrných povrchových změn. Po 272 

hodinách expozice vzorků v kondenzační komoře, postupovaly korozní děje u vzorků 1, 2, 4 

a u referenčního vzorku. Zkušební vzorek 3 je jako jediný bez korozního napadení, pouze je 

patrná začínající koroze v místě kontaktu pásky s povrchem vzorku, což nebude mít vliv na 

hmotnostní stanovení. U vzorku 1 došlo k plošnému zvětšování korozního napadení na 

podkladovém kovu ve formě skvrn a bodů nepravidelného tvaru, což je patrné na povrchu 

nátěrové hmoty v porovnání se stanovením po 104 hodinách expozice. Na povrchu 

expozičních vzorků 2, 4 a 5 došlo k  nárůstu objemu korozních zplodin, což se projevilo 

změnou tloušťky (Obr. 5.14). 

 

Obr. 5.12  Zkušební vzorky po 32 h expozici v kondenzační komoře. 1. nátěr na oceli 

11 373, 2. ocel 11 373 otryskaná, 3. ocel 17 348 odmaštěná, 4. Atmofix B odmaštěn. Vpravo 

referenční vzorek 5 - bez povrchové úpravy 
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Obr. 5.13  Zkušební vzorky po 104 h expozici v kondenzační komoře.  

 

Obr. 5.14  Zkušební vzorky po 272 h expozici v kondenzační komoře 
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 Hmotnostní hodnocení vzorků 

Stanovení hmotnostních změn expozičních vzorků, bylo v souladu se způsobem 

hodnocení vzorků u staniční zkoušky, s výsledky které jsou zaznamenány v tab. 5.8 a 5.9. 

Přírůstky hmotnosti v jednotlivých zkušebních cyklech jsou graficky zobrazeny na obr. 5.15 

a průběžné hodnoty hmotnostních měření v jednotlivých zkušebních cyklech s 

doprovodnými výpočty jsou zaznačeny v přílohách 3 a 4. Největší hmotnostní přírůstek po 

272 hodinách expozice byl stanoven u referenčního vzorku 5, u kterého byl zaznamenán i 

největší hmotnostní přírůstek v závislosti na ovlivněnou plochu. Naopak, nejmenší přírůstek 

byl u vzorku 1, což je dáno ochranou funkcí nátěrové hmoty. Zjištěné hmotnostní změny u 

vzorku 3 (ocel 17 348) jsou patrně způsobeny nedostatečným vysušením vzorku před 

vážením. Rychlost koroze (Tab. 5.9) nasvědčuje o vysoké agresivitě zkušebního prostředí a 

nelze přiřadit stupeň korozní agresivity atmosféry žádnému ze zkoušených vzorků. Z tab. 

5.9 je dále patrné, že největší hmotnostní úbytek je zjišten u oceli 11 373 (vzorek 2). 

Výsledky zároveň poukazují na nevhodnost konstrukčních ocelí 11 373 a 15 127 do 

prostředí SO2 bez povrchové úpravy. 

Tabulka 5.8  Výsledky korozní zkoušky v kondenzační komoře 

Číslo vzorku 

Doba expozice 272 hodin 

Hmotnost vzorku před 

expozicí s páskou 

mt0 

[g] 

Hmotnost vzorku po 

expozici s páskou 

mtc  

[g] 

Hmotnostní 

přírůstek 

Δm  

[g] 

Hmotnostní přírůstek 

Δm/S  

[g.m-2] 

1 

11 373.1 

(nátěr) 

202,1750 202,1753 0,0003 0,006 

2 

11 373.1 
198,0370 199,3762 1,3392 267,8400 

3 

17 348 
169,5520 169,5614 0,0094 1,8800 

4 

15 127 
142,6326 143,5326 0,900 250,0000 

5 

11 373.1 

(ref.vz.) 
193,3164 196,6475 3,3311 284,7094 

Poznámka:  Hmotnost referenčního vzorku bez pásky 
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Tabulka 5.9  Výsledky korozní zkoušky v kondenzační komoře 

Číslo 

vzorku 

Doba expozice 272 hodin 

Stupeň 

korozní 

agresivity 

C 

[ - ] 

Plocha 

povrchu 

vzorku 

[m2] 

Hmotnost 

vzorku 

před 

expozicí 

bez pásky 

mt0 

[g] 

Hmotnost 

vzorku po 

expozici bez 

pásky 

mtc 

[g] 

Hmotnost 

vzorku po 

expozici 

bez pásky 

mtc
 

[g] 

Hmotnostní 

úbytek 

Δm 

[g] 

Hmotnostní 

úbytek 

Δm/S  

[g.m-2] 

Rychlost 

koroze 

rc 

[µm.a-1] 

1 

11 373.1 
(nátěr) 

0,0050 200,5900 200,5146 - - - - - 

2 

11 373.1 
0,0050 196,4089 197,7214 193,8615 2,5474 509,4800 2087,5639  

3 

17 348 
0,0050 167,9625 167,9490 - - - - - 

4 

15 127 
0,0036 140,6290 141,5310 139,0087 1,6203 450,0883 1844,2100  

5 

11 373.1 
(ref.vz.) 

0,0117 193,3164 196,6475 188,6630 4,6534 397,7264 1629,6606  

Poznámka:  Hmotnost vzorku po odstranění okují.  Hmotnostní úbytek po odstranění okují.  Nelze přiřadit stupeň 

korozní agresivity - nadměrná koroze 

 

Obr. 5.15  Hmotnostní přírůstky po 272 h expozici v kondenzační komoře 
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 Metalografické hodnocení vzorků 

Metalografické hodnocení zkušebních vzorků po expozici v kondenzační komoře, 

probíhalo obdobným způsobem popsaným v kapitole 5.5.2 (Metalografické hodnocení 

vzorků) u staniční zkoušky. Na snímcích (Obr. 5.17 - 5.19) je zobrazeno šíření korozního 

napadení do hloubky vzorků, což nasvědčuje o přítomnosti důlkové koroze. Zjištěné 

průměrné a maximální hloubky napadení jsou zaznamenány v tabulce (Tab. 5.10). Z tab. 

5.10 je patrné, že největší zjištěná hloubka korozního napadení je u patinující oceli (vzorek 

4) a paradoxně nejnižší hloubka je zjištěná u oceli 11 373 (vzorek 2). Na obr. 5.16 není 

prokázáno podkorodování nátěru (vzorek 1) a rozdílná hloubka je tak pravděpodobně 

způsobená předúpravou vzorku (tryskáním) před nanesením nátěrové hmoty.  

Na obr. 5.17 a 5.18 jsou patrné šikmé (příčné) a svislé čáry na spodní straně snímků, 

což bylo způsobeno broušením a leštěním při přípravě vzorků pro metalografickou zkoušku. 

U vzorku 2 a 4 (Obr. 5. 17, 5. 18) je viditelná rovnoměrná koroze. Vzorek 3 z korozivzdorné 

oceli nebyl metalograficky hodnocen a to z důvodu neprojevení se korozního napadení.  

  

Obr. 5.16  Vzorek 1 opatřen nátěrem, Obr. 5.17  Vzorek 2 otryskaný povrch, 

zv. 100x (kondenzační komora) zv. 100x (kondenzační komora) 
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Obr. 5.18  Vzorek 4 bez povrchové Obr. 5.19  Vzorek 5 bez úpravy,    

úpravy, zv. 100x (kondenzační komora) zv. 100x (kondenzační komora) 

Tabulka 5.10  Zjištěné výsledky měření hloubky korozního napadení (komora kondenzační) 

Číslo vzorku 

Zjištěná průměrná hloubka 

korozního napadení  

[mm] 

Maximální zjištěná hloubka 

korozního napadení  

[mm] 

1 
11 373.1 
(nátěr) 

0,337 ⃰ 0,368 ⃰ 

2 
11 373.1 

0,221 0,286 

3 
17 348 

- ⃰  ⃰ -  ⃰  ⃰ 

4 
15 127 

0,412 0,441 

5 
11 373.1 
(ref.vz.) 

0,263 0,349 

Poznámka:  Tloušťka nátěrové hmoty. ⃰  ⃰ Vzorek 3- hloubka napadení neměřena 

5.5.3   Vyhodnocení zkoušky v solné mlze 

Po prvních 8 hodinách expozice byly expoziční vzorky 1, 2, 3 a 4 doplněny o vzorek 

referenční, který byl jako jediný bez identifikovatelného označení. Referenční vzorek byl 

bez předúpravy (tryskání, odmaštění) a na jeho povrchu nebyly provedeny žádné povrchové 

úpravy. 
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 Vizuální hodnocení vzorků 

Po 8 hod. expozice v roztoku NaCl jsou na čelní straně vzorků 2 a 4 patrné 

povrchové změny způsobené korozními produkty (Obr. 5.20). Charakter korozního napadení 

naznačuje, že se může jednat o nerovnoměrnou korozi, typickou pro uhlíkovou ocel a 

Atmofix B. Na povrchu vzorku 1 je patrná začínající štěrbinová koroze pod nátěrem. Povrch 

vzorku 3 je bez změn odstínu. Po 32 hodinách expozice nastaly změny pouze u expozičních 

vzorků 2 a 4, kde došlo k nárůstu objemu korozních produktů. Vrstva NaCl, která se 

vytvořila na povrchu vzorku 3 nemá význam na korozní průběh zkoušky. Po 200 hodinách 

expozice se nejdůležitější změny projevily u vzorku 1. Vzniklá trhlina na povrchu nátěrové 

hmoty mohla být způsobená jejím podkorodováním, nebo nevhodnou aplikací nátěru na 

povrch vzorku (např. velikost štětce, stékání barvy z povrchu). U vzorků 2, 4, 5 je patrná 

nerovnoměrná tloušťka vzorku, která je způsobená úbytkem základního kovu (Fe) a zároveň 

nárůstem tuhých korozních produktů. Na povrchu vzorku 3 došlo k rozpuštění sraženiny 

NaCl (Obr. 5.21). Po 580 hodinách expozice došlo u vzorku 1 k podkorodování nátěru 

v okolí řezu, což vedlo k jejímu odlupování. Zároveň je na vzorku patrné plošné 

podkorodování nátěrové hmoty a stékání korozních produktů po jejím povrchu (Obr. 5.22). 

 

Obr. 5.20  Zkušební vzorky po expozici 8 h se solnou mlhou. 1. nátěr na oceli (11373), 

2. ocel 11 373 otryskaná, 3. ocel 17 348 odmaštěná, 4. Atmofix B odmaštěn 
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Obr. 5.21  Zkušební vzorky po 200 h expozici se solnou mlhou. Vpravo ref. vzorek 5-bez 

označení a bez povrchové úpravy 

 

Obr. 5.22  Zkušební vzorky po 580 h expozici se solnou mlhou 
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Hmotnostní hodnocení vzorků 

Hmotnostní hodnocení expozičních vzorků proběhlo způsobem uvedeným v kapitole 

5.5.1 (Vyhodnocení staniční zkoušky). Výsledky korozní zkoušky po 580 hodinách expozice 

jsou zaznamenány v tab. 5.11 a 5.12. Hmotnostní přírůstky v jednotlivých zkušebních 

cyklech jsou graficky zobrazeny na obr. 5.23. Dílčí výpočty hmotnostních přírůstků vzorků 

v daném časovém intervalu jsou uvedeny v přílohách 7, 8, 9, 10. Výsledky zkoušky 

prokazatelně poukazují na největší korozní přírůstky u vzorků 4 z Atmofixu. Hmotnostní 

úbytky (Tab. 5.12) po expozici v solné komoře jsou stejně jako u staniční zkoušky a zkoušce 

v kondenzační komoře, opět nejvýraznější u oceli 11 373 (vzorek 2 a 5). Pouze u vzorku 3 

byl zaznamenán nepatrný korozní přírůstek a úbytek, což nasvědčuje o vhodnosti 

korozivzdorné oceli do prostředí chloridů. Agresivita zkušebního prostředí se projevila i na 

korozní rychlosti u exponovaných vzorků a poukázala na fakt, že využití uhlíkových a 

patinujících oceli ve zmiňovaném prostředí je možno pouze v návaznosti s vhodnou 

povrchovou úpravou. 

Tabulka 5.11  Výsledky korozní zkoušky v solné komoře 

Číslo 

vzorku 

Doba expozice 580 hodin 

Hmotnost vzorku před 

expozicí s páskou  

mt0 

 [g] 

Hmotnost vzorku po 

expozici s páskou 

mtc 

[g] 

Hmotnostní 

přírůstek 

Δm  

[g] 

Hmotnostní 

Přírůstek  

Δm/S 

[g.m-2] 

1 

11 373.1 

(nátěr) 

50,9761 51,1627 0,1866 252,1622 

2 

11 373.1 
50,1391 50,9880 0,8489 1433,9530 

3 

17 348 
46,4131 46,4388 0,0257 37,5731 

4 

15 127 
47,4862 48,7107 1,2245 2068,4120 

5 

11 373.1 

(ref.vz.) 

46,8258* 47,8036* 0,9778* 782,2400* 

Poznámka: * Hmotnost referenčního vzorku bez pásky 
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Tabulka 5.12  Výsledky korozní zkoušky v solné komoře 

Číslo 

vzorku 

Doba expozice 580 hodin 

Stupeň 

korozní 

agresivity 

C 

[ - ] 

Plocha 

povrchu 

vzorku 

[m2] 

Hmotnost 

vzorku 

před 

expozicí bez 

pásky 

mt0 

 [g] 

Hmotnost 

vzorku po 

expozici bez 

pásky 

mtc 

[g] 

Hmotnost 

vzorku po 

expozici bez 

pásky 

mtc
 

[g] 

Hmotnostní 

úbytek 

Δm 

[g] 

Hmotnostní 

úbytek 

Δm/S  

[g.m-2] 

Rychlost 

koroze 

rc 

[µm.a-1] 

1 

11 373.1 

(nátěr) 

0,00125 50,4896 50,5753 - - - - - 

2 

11 373.1 
0,001912 49,6252 50,3493 48,4165 1,2087 632,3306 1215,0600  

3 

17 348 
0,00125 45,8542 45,7905 - - - - - 

4 

15 127 
0,001912 46,9765 47,9718 46,0331 0,9434 493,5391 948,4147  

5 

11 373.1 
(ref.vz.) 

0,003162 46,8258 47,8036 45,1519 1,6739 529,3801 1017,2348  

Poznámka:   Hmotnost vzorku po odstranění okují.  Hmotnostní úbytek po odstranění okují. *** Nelze přiřadit stupeň 

agresivity - nadměrná koroze 

 

Obr. 5.23  Hmotnostní přírůstky po 580 h expozice v solné komoře 
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Metalografické hodnocení vzorků 

Na obr. 5.24 – 5.27 jsou zobrazeny hloubky a charakter korozních produktů 

jednotlivých vzorků. Největší zjištěná hloubka je zaznamenána u vzorku 2 (11 373) a 4 

(15 127). U vzorku 1 opět zjištěná hloubka napadení odpovídá tloušťce nátěru (Tab. 5.13) a 

povrch pod nátěrem je bez koroze. Na snímku (Obr. 5.21) je patrná chybějící část rzi, což 

bylo způsobeno manipulací při odběru vzorku k metalografické zkoušce. Na obr. 5.26 je 

viditelná větší tloušťka korozních produktů oproti obr. 5.27 (ref. vz. 5), což je způsobeno 

delší dobou působení solného roztoku na povrch vzorku 4. Na obr. 5.28 a 5.29 je zobrazena 

mikrostruktura oceli 11 373 a 15 127 (vzorek 1 a 4). Jedná se feritickoperlitickou strukturu 

s protáhlým (deformovaným) zrnem v místě odběru vzorku (Obr. 5. 28). U oceli 11 373 je 

větší podíl feritu a zároveň u Atmofixu je zřetelná rozšířenější oblast perlitu (Obr. 5.28 a 

5.29). Dále jsou na obr 5.29 viditelné korozní důlky způsobené kontaktem povrchu vzorku s 

agresivním prostředím s chloridy. 

  

Obr. 5.24  Vzorek 1 opatřen  Obr. 5.25  Vzorek 2 otryskanýpovrch, 

nátěrem, zv. 100x (solná komora) zv. 100x (solná komora) 
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Obr. 5.26  Vzorek 4 bez povrchové Obr. 5.27  Vzorek 5 (referenční), bez 

úpravy, zv. 100x (solná komora) povrch. úpravy, zv. 100x (solná komora) 

  

Obr. 5.28  Vzorek 1 mikrostruktura, Obr. 5.29  Vzorek 4 mikrostruktura, 

zv. 500x (solná komora) zv. 500x (solná komora) 

Tabulka 5.13  Zjištěné výsledky měření hloubky korozního napadení v solné komoře 

Číslo vzorku 
Průměrná zjištěná hloubka korozního napadení  

[mm] 

Maximální zjištěná hloubka korozního napadení 

[mm] 

1 

11 373.1 (nátěr) 
0,540 ⃰ 0,580 ⃰ 

2 
11 373.1 

0,318 0,537 

3 
17 348 

- ⃰  ⃰ - ⃰  ⃰ 

4 
15 127 

0,405 0,512 

5 
11 373.1 

 (ref. vz.) 

0,225 0,299 

Poznámka: ⃰ Tloušťka nátěrové hmoty. ⃰  ⃰ Vzorek 3- hloubka napadení neměřena 
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6   ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DISKUSE 

Hodnocení exponovaných vzorků bylo zaměřeno na porovnání korozní odolnosti 

oceli S235JRG1 (11 373), S355J0WP (15 127), X6CrNiMoTi17-12-2 (17 348) a 

ochranného nátěru AMERLOCK 400C na oceli 11 373 v provozních podmínkách koksovny 

(staniční zkouška) a urychlenými zkouškami v laboratoři koroze (katedra 636) VŠB-TU 

Ostrava. 

Z hmotnostních stanovení zjištěných u vzorků exponovaných v areálu KSV 

(Kapitola 5.5.1, Tab. 5.6), byla potvrzena vyšší korozní rychlost u oceli 11 373 (stupeň 

agresivity atmosféry C5) oproti patinující oceli 15 127. Větší korozní úbytky oceli třídy 11 a 

zároveň nepotvrzení stupně agresivity atmosféry C4 pro mikroklima Koksovny Svoboda 

byly způsobeny předúpravou (otryskáním) jejího povrchu před expozicí vzorku, což vedlo 

k urychlení korozních dějů. Využití obou typů ocelí do prostředí koksovny lze doporučit 

v kombinaci s vhodným ochranným nátěrem, v našem případě použitím nátěrového systému 

AMERLOCK 400C, který se projevil jako vhodný (vzorek 1) k ochraně ocelových 

konstrukcí a potrubí. U patinující oceli rychlost koroze souvisí s vytvořením ochranné vrstvy 

– patiny na jejím povrchu, která se tvoří až při dlouhodobém (několik let) cyklickém 

působení vlivů atmosféry na povrch oceli.  

Výsledky laboratorních zkoušek poukazují na extrémně vysokou rychlost koroze 

(stupeň agresivity atmosféry větší než CX) a zároveň potvrdily nevhodnost ocelí 11 373 a 

15 127 (bez povrchové úpravy) do prostředí chloridů a oxidu siřičitého. Minimální 

hmotnostní úbytky u vzorku 3 z korozivzdorné oceli 17 348 (po expozici v solné a 

kondenzační komoře) potvrzují její vhodnost do chemických provozů koksovny (Kapitola 

5.5.2, 5.5.3, Tab. 5.9 a 5.13). 

Porovnáváním zkoušek v obou komorách byla zjištěna vyšší rychlost koroze oceli 

11 373 a Atmofixu v prostředí s vysokým podílem SO2, oproti prostředí s chloridy. U 

ochranného nátěru se opět potvrdila, stejně jako u staniční zkoušky, jeho vysoká odolnost 

vůči vlivům působení zkušebních prostředí. Popraskání nátěru bylo způsobeno nevhodnou 

aplikací nátěrové hmoty na povrch vzorku a do chemických provozů koksovny ho lze 

doporučit minimálně ve dvou vrstvách (ve vysoce agresivních prostředích lze použít třetí 

vrstvu – mezivrstvu) s precizní aplikací na povrch ocelí. 
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Porovnáním hodnot korozních rychlostí v tab. 5.6, 5.9 a 5.12 s hodnotami podle 

normy ČSN EN ISO 9223, viz. tab. 5.14, lze orientačně vypočítat zrychlení koroze vůči 

středním hodnotám pro atmosféry C1 až C5, CX. 

Orientačně je možno konstatovat, že vůči atmosféře C5 je zrychlení v komorách cca 

1 řád, při C2 v průměru 2 řády (100x) a vůči C1 zhruba 3 řády. Údaje zjištěné v tab. 5.14 

mohou být užitečné k posouzení životnosti konstrukčních ocelí a ke stanovení vhodné délky 

zkoušení. 

Tab. 5.14 Rychlosti koroze uhlíkové oceli pro první rok expozice pro jednotlivé stupně 

agresivity a zrychlení koroze v solné a kondenzační komoře oproti staniční zkoušce 

Stupeň 

agresivity 

prostředí 

C 

[-] 

Rychlost koroze 

rc 

[m.a
-1

] 

Rychlost koroze 

rc(střední) 

[m.a
-1

] 

Zrychlení koroze 

v solné komoře 

[x krát]
 
⃰
   

Zrychlení koroze 

v kondenzační 

komoře 

[x krát] ⃰
  
 ⃰
 

C1 1,3 0,65 1630 2846 

C2 1,3-25 13 81 142 

C3 25-50 38 28 48 

C4 50-80 65 16 28 

C5 80-200 140 7 13 

Poznámka:  ⃰
  

Zrychlení koroze v solné komoře oproti střední hodnotě rychlosti koroze stanovenou ČSN EN 

ISO 9223.  ⃰
   
⃰
  
Zrychlení koroze v kondenzační komoře oproti střední hodnotě rychlosti koroze 

Z provedeného vyhodnocení lze potvrdit, že uhlíková ocel S235JRG1 (ČSN 41 

1373) a patinující ocel S355J0WP (ČSN 41 5127) jsou vhodné do prostředí KSV pouze 

v návaznosti kvalitní předúpravy a následné vhodné povrchové úpravy. 
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7   ZÁVĚR 

S recesí průmyslu, a ve snaze výrobních podniků zefektivnit výrobní náklady, je 

v poslední době kladen důraz na výběr nových, ekonomicky výhodnějších, a zároveň 

provozně vyhovujících konstrukčních materiálů. Vhodným výběrem konstrukčního 

materiálu, a jeho kombinací s kvalitní povrchovou úpravou, je možno ztráty způsobené 

atmosférickou korozí snížit na minimum. 

Předkládaná diplomová práce byla věnována hodnocení vlivů atmosféry na 

konstrukční ocel S235JRG1 (ČSN41 1373), S355J0WP (ČSN41 5127) a X6CrNiMoTi17-

12-2 (ČSN41 7348). Hodnocení probíhalo v provozních podmínkách na KSV, kde vybrané 

oceli byly dlouhodobě vystaveny agresivním vlivům atmosféry – staniční zkouška, a 

v laboratorních podmínkách (katedra 636 VŠB-TU) -  urychlené normované zkoušky 

(zkouška solnou mlhou a zkouška v kondenzační komoře s přídavkem SO2). 

Ze zjištěných vysokých korozních rychlostí u oceli 11 373, 15 127 a stupně 

agresivity atmosféry C5 (nepotvrzení stupně C4) u staniční zkoušky lze odvodit jejich 

nevhodnost do mikroklimatu koksovny bez vhodné povrchové úpravy. Zkoumaný nátěrový 

systém AMERLOCK 400C od společnosti PPG PMC Amercoat byl vyhodnocen jako 

vhodný k finální povrchové úpravě konstrukčních ocelí na provozech KSV, a při aplikaci 

v několika vrstvách je možné jeho využití i do agresivního prostředí chemické výroby, což 

potvrzují výsledky zkoušek v solné a kondenzační komoře. U korozivzdorné oceli 17 348 

(vzorek 3) došlo k potvrzení její korozní odolnosti v prostředí chloridů a SO2, ale 

z ekonomického hlediska je jeho využití omezeno do prostředí, kde komerčně dostupnější 

materiály selhávají (chemická výroba, nádrže na H2SO4, přepravní potrubí).  

Z poznatků shrnutých do kapitoly 6 (shrnutí výsledků a diskuze) lze zkonstatovat, že 

konstrukčních ocelí 11 373 a 15 127 je možno využít do prostředí KSV se zkoušeným 

povrchovým nátěrem AMERLOCK 400 C. 
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Příloha 2  Technická specifikace korozní komory Liebisch S 400 M-TR 

Vnější rozměry (šxvxh) [mm] 2000 x 900 x 1178 

Hmotnost 300 kg 

Objem testovací plochy 400 litrů 

Vnitřní rozměry (šxvxh) [mm] 920/811 x 590/570 x 660/650 

Maximální hmotnost vzorků 60 kg 

Maximální nosnost drţáků 15 kg 

Nastavování teploty PLC 

Maximální teplota 70°C 

Maximální testovací teplota 50°C 

Napájení 230 V/1 N/50 Hz/8 A 

Maximální příkon 1500 W 

Objem zásobního testovacího roztoku 75 litrů 

Průměrná spotřeba testovacího roztoku 0,4 – 0,8 litrů/hod 

Průměrná spotřeba vody 80 – 120 ml/hod 

Průměrná spotřeba tlakového vzduchu 2,5m³/hod 

Doporučený tlak vzduchu Min. 3,0 bar, Max. 4.0 bar 

Příloha 3  Hmotnostní přírůstky vzorků (Δm/S) v (g.m
-2

) v závislosti na exponovanou 

plochu (S) a v daném časovém intervalu (t) (komora kondenzační) 

Doba expozice 

[h] 

Vzorek 

1 
11 373.1 (nátěr) 

2 
11 373.1 

3 
17 348 

4 
15 127 

5 
11 373.1 (ref.vz) 

8 5,024255024 11,13195747 0,610500611 1,203703704 10,66 

32 10,08316 44,652908 1,5567766 20,462963 49,08 

56 13,65211365 105,2532833 2,503052503 54,53703704 101,502 

80 15,62716563 148,9368355 3,724053724 93,51851852 159,66 

104 17,81011781 203,5021889 3,907203907 144,4444444 223,6 

176 27,96258 278,8931 4,456654 256,8981 395,94 

224 0,2772 347,4672 4,884005 341,8519 521,16 

272 0,10395 418,7617 2,869353 416,6667 666,22 
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Příloha 4  Hmotnost vzorků (mt) v (g) po expozici v daném časovém intervalu (t) (komora 

kondenzační) 

Doba expozice 

[h] 

Vzorek 

1 
11 373.1 (nátěr) 

2 
11 373.1 

3 
17 348 

4 
15 127 

5 
11 373.1 (ref.vz) 

8 202,1895 198,0726 169,554 142,6352 193,3697 

32 202,2041 198,1798 169,5571 142,6768 193,5618 

56 202,2144 198,3736 169,5602 142,7504 193,8239 

80 202,2201 198,5133 169,5630 142,8346 194,1147 

104 202,2264 198,6878 169,5642 142,9446 194,4344 

176 202,2557 198,9289 169,5666 143,1875 195,2961 

224 202,1758 199,1482 169,5630 143,3710 195,9222 

272 202,1753 199,3762 169,5614 143,5326 196,6475 

Příloha 5  Hmotnostní přírůstky vzorků (Δm/S) v (g.m
-2

) v závislosti na exponovanou  plochu 

(S), v daném časovém intervalu (t) (komora solná) 

Doba expozice 

[h] 

Vzorek 

1 
11 373.1 (nátěr) 

2 
11 373.1 

3 
17 348 

4 
15 127 

5 
11 373.1 (ref.vz) 

8 4,0540 4,5608 1,9005 47,2973 - ⃰ 

32 14,8648 94,5945 2,9239 139,8649 - ⃰ 

56 15,0000 157,2635 4,0935 185,9797 53,7600 

104 28,7837 244,4256 15,0584 270,6081 76,1600 

152 69,0540 411,3175 26,7543 450,8445 182,8800 

204 70,2702 492,7364 38,1578 657,4324 186,7200 

300 71,3513 722,9730 39,4736 922,4662 315,7600 

370 129,5946 1030,2360 40,4970 1346,6220 514,2400 

580 252,1622 1433,9530 37,5731 2068,4120 782,2400 

Poznámka: 
⃰
 Referenční vzorek přiložen ke zkoušení až po 32 hodinách  
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Příloha 6  Hmotnost vzorků (mt) v (g) po expozici v daném časovém intervalu (t) (komora 

solná) 

Doba expozice 

[h] 

Vzorek 

1 
11 373.1 (nátěr) 

2 
11 373.1 

3 
17 348 

4 
15 127 

5 
11 373.1 (ref.vz) 

8 50,9751 50,1418 46,4124 47,5142 - ⃰ 

32 50,9871 50,1951 46,4197 47,5690 -  

56 50,9872 50,2322 46,4159 47,5963 46,8930 

104 50,9974 50,2838 46,4234 47,6464 46,9210 

152 51,0272 50,3826 46,4314 47,7531 47,0544 

204 51,0056 50,4308 46,4392 47,8754 47,0592 

300 51,0289 50,5671 46,4398 48,0323 47,2205 

370 51,0720 50,7490 46,4408 48,2834 47,4686 

580 51,1627 50,9880 46,4388 48,7107 47,8036 

Poznámka: 
⃰
 Referenční vzorek přiložen ke zkoušení až po 32 hodinách  

 


