
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra materiálového inženýrství 

 

 

 

 

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM PATINUJÍCÍCH 

OCELÍ JAKO KONSTRUKČNÍHO A FUNKČNÍHO 

MATERIÁLU 

 

Bakalářská práce 

 

Jiří KOHUT 

 

Studijní program Materiálové inženýrství  

Studijní obor Technické materiály 

Prezenční studium 

 

 

 

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav BYSTRIANSKÝ, CSc. 

 

 

 

 

 

Ostrava 2013 



 



Zásady pro vypracování bakalářské práce 

I. 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů.  

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list      5. Obsah BP 

2. Zásady pro vypracování BP   6. Textová část BP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení  7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  8. Přílohy 

 
ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. 

 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. („Zásady 

pro vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách fakulty).  

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (ke stažení na webových 

stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. V 

případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 
ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 

1 strany pro obě jazykové verze.  

 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování.  

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje:  

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP;  

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému;  

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání.  

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část.  

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, 

levý – 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a 

musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to 

nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 8).  

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.  



U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 

jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 

použité literatury.  

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 

 
ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků.  

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 

být uveden odkaz v textu BP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), 

které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 

 

III. 

Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto:  

 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:    Rok      Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také v 

elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 

zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě 

IV. 

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 

zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2012/2013. 

 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2012 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. JaroslavuBystrianskému, 

CSc. za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce. 



Abstrakt 

 Tato práce se zabývá zkušenostmi s použitím patinujících ocelí jako konstrukčního 

materiálu. Bude zde vysvětleno, co je to patinující ocel a jaké by měly být zásady pro její 

použití. Dále jsou zde uvedeny klady a zápory vytvářející se patiny, která příznivě omezuje 

šíření koroze, a v neposlední řadě se také seznámíme s použitím patinujících ocelí. 

Bakalářská práce zahrnuje také dokumentačníčást, která uvádí konkrétní příklad použití 

této oceli v architektuře. Na základě fotografií budou současné stavy objektu porovnávány se 

stavy z předchozích let. 

 

Klíčová slova: 

Patinující oceli, konstrukční materiál, koroze, patina, použití oceli.  

 

 

Abstract 

In thisbachelor´s thesis I willfollow up experienceswith use 

ofweatheringsteelslikeconstructionalmaterial. Therewillbeexplainedwhatiswheatheringsteel 

and whatshouldbeprinciplesforits use. Further, there are advantages and 

disadvantagesatofforming patina, whichfavorablerestrictstherusting and finallyweget to 

knowaboutthe use ofweatheringsteels. 

Thebachelor´s thesis alsoincludesexperimental part, whichintroducesspecificexampleof 

use weatheringsteel in thearchitecture. 

Thecurrentstateoftheobjectwillbecomparedwithstatefrompreviousyears on 

thebasisofphotographs. 

 

Keywords: 

Weatheringsteels, constructionmaterial, corrosion, patina, use ofweatheringsteels. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou patinujících ocelí, které jsou významné 

zejména z hlediska své nenáročné údržby, protože nevyžadují ochranný nátěr. 

Patinující oceli jsou nízkolegované konstrukční oceli se zvýšenou odolností vůči 

atmosférické korozi. Díky zvýšenému obsahu fosforu, chromu, mědi a niklu v oceli, 

způsobují tyto příměsi postupný vznik patiny, která vzniká na povrchu ocelí a brání tak 

postupu koroze. Struktura této ochranné vrstvy a její vlastností jsou ovlivněny především 

prostředím použití, klimatickými vlivy, ale také třeba konstrukčním řešením.  

Tvorba patiny se po cca čtyřech až pěti letech ve vhodných podmínkách ustálí 

na příznivých hodnotách. Vzniklá patina je soudržná, většinou tmavě hnědě zbarvená. 

Obsahuje vrstvy složené ze sloučenin přídavných prvků a z minimálního množství korozně 

aktivních center na rozhraní kov- rez. Tvorba této ochranné vrstvy však musí splnit podmínku 

střídavého působení mokrých a suchých cyklů s občasným vymýváním kovu a s jeho 

následným vysušením. Není vhodné znečištěné ovzduší SO2a chloridovými ionty. Za 

nepříznivých podmínek, mohou vznikat vrstvy rzi, které se svými vlastnostmi podobají rzi na 

běžných ocelích, ovšem i za těchto podmínek patinující oceli rychlost koroze výrazně 

zpomalí.  

Nejčastěji se s použitím těchto ocelí můžeme setkat u mostních konstrukcí, stožárů 

pro vedení elektrického proudu a průmyslových staveb. Výjimečně se patinující ocel využívá 

pro architektonické účely. Dá se ale použít u všech typů konstrukcí, které vyžadují náročnou 

údržbu povrchu, což je u patinujících ocelí jednodušší.  
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2. Koroze ocelí 

2.1. Koroze 

Koroze je definována jako postupné rozrušování materiálu působením vnějších vlivů, 

jedná se o fyzikálně chemickou reakci vedoucí ke změnám vlastnosti kovů, které mohou 

vyvolávat výrazné zhoršení funkce kovů, prostředí, nebo technického systému, jehož jsou kov 

a prostředí složkami. 

 

2.2. Koroze patinujících ocelí 

2.2.1. Korozní charakteristika atmosféry 

Atmosféra se podílí na korozi širokým souborem vlivů. Mezi rozhodující patří 

podmínky, vedoucí k ovlhčování korodujících povrchů a atmosférická plynná i pevná 

znečištění ionogenního charakteru. 

Atmosférická koroze může být považována za korozi železa ve vrstvě tenkého vodního 

filmu obsahující korozivní složky, utvářené z vrstvy rzi vzniklé oxidaci železnatých iontů 

rozpuštěných z kovového povrchů anodickou reakcí v korozním prostředí. Funkce korozního 

prostředí atmosférické koroze je předurčená rychlosti přístupu kyslíku, nebo koncentrací 

oxidantů, pH okolního roztoku, druhem a koncentrací koexistujících aniontů, nebo 

komplexotvorných činidel a doby ovlhčení, tzn. změn ve vlhkosti a počasí, 1. 

Výčet činitelů klimatu, jejich významnost, klasifikace úrovní znečištění SO2 a NaCl, 

klasifikace typů atmosfér a korozní agresivity jsou uvedeny v novelizovaném znění ČSN 03 

8203 Koroze kovů, Korozní agresivita atmosféry, Klasifikace. Dálese ve smyslu této normy 

uvádějí pouze gradace znečištění SO2 odpovídající ve směrnici uvažovaným typům atmosfér 

(tabulka č. 1).  

 

 

 

 

 

 



3 

 

Tabulka č.1 Korozní agresivita jednotlivých typů atmosfér2 

Typ atmosféry 
Průměrná koncentrace SO2 

(mg/m
2
) 

Venkovská do 20 

Městská 20 – 60 

průmyslová 60 – 110 

průmyslová - extrémně znečištěná 110 – 250 

Korozní agresivitu posuzujeme na stupnici od 1 – 5 od velmi málo agresivní, až 

po velmi agresivní. Pro určení podmínek tvorby patiny je též důležité znát kategorii umístění 

výrobku, nebo korodující plochy.  

 

Rozlišujeme tyto kategorie umístění: 

1. na volné atmosféře, 

2. pod přístřešky, 

3. v neklimatizovaných vnitřních prostředích, 

4. ve vnitřních prostorách s regulací klimatu. 

Dosavadní poznatky nás vedou k tomu, že opravdu kvalitní patina se tvoří pouze 

při kategorii 1, na volné atmosféře. Nicméně rzi s příznivými vlastnostmi mohou ojediněle 

vznikat také v některých typech mikroklimat v kategorii 2, ovšem mikroklima je třeba 

posuzovat vždy individuálně. 

 

2.3. Korozní chování patinujících ocelí v různých typech 

atmosfér 

Ve venkovském prostředí se ustálený stav koroze blíží klidovému stavu, přičemž jsou 

korozní rychlosti, kterých dosahujeme, velmi nízké. Změna nastává v průmyslových 

a extrémně znečištěných typech ovzduší. V těchto případech je rychlost koroze mnohem větší 

než u venkovských atmosfér. Taky nedochází k tak rychlému ustálení rychlostí koroze. 

V těchto extrémně znečištěných podmínkách se také výrazně mění vzhledové vlastnosti 

patiny. Patina mívá šupinatý charakter. 

Experimentálně bylo ověřeno, že mezní hranice znečištění SO2pro vnější atmosféry je 

90 mg/m
2
 za den. Mezní koncentrací SO2 se rozumí koncentrace, do které se tvoří vrstvy rzi 

s velmi ochranným charakterem, takže dosahované ustálené rychlosti koroze jsou velmi nízké. 
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Vznikající rzi jsou vzhledově vyhovující, kdy se na povrchu netvoří šupiny. O možnosti 

využití patinujících ocelí v nechráněném stavu při vysokých koncentracích SO2je nutné 

rozhodnout vždy individuálně s přihlédnutím k životnosti a funkci výrobku. Vzhledem k 

významnosti vlivu SO2, případně dalších znečištění atmosféry, mohou korozní rychlosti 

dosáhnout jiných hodnot, než jaké byly experimentálně stanoveny.2 

 

2.3.1. Korozní chování patinujících ocelí v základních typech 

přístřeškových a vnitřních mikroklimat 

Jelikož je potvrzeno, že pro vznik patiny s dobrými vlastnostmije příznivé vnější 

atmosférické prostředí, není zde korozní odolnost významně vyšší než u běžných 

konstrukčních ocelí.  

Získané poznatky ukazují na to, že pokudje zajištěno dobré provětrávání a příznivé 

mikroklima, kde dochází k pravidelnému ovlhčování a opětovnému vysušování, je koroze 

patinujících ocelí velmi nízká.Jako příklad takového zařízení lze uvést podhled mostů, nebo 

konstrukce nekrytých hal. 

Zvýšené riziko u tohoto typu použití ocelí se vyskytuje při nashromáždění prachu. 

 

2.3.2. Korozní chování patinujících ocelí v provozních a 

specifických mikroklimatech 

Obecně nelze stanovit jak používat tyto typy oceli, protože tyto prostředí vykazují 

rozdílné míry znečištění a vlhkosti. Výzkumem bylo zjištěno, že mezi nejméně vhodné typy 

prostředí patří provozy moříren, chlorové chemie a výrobní závody umělých hnojiv. 

V atmosférách se zvýšeným obsahem SO2koroduje patinující ocel mnohem pomaleji 

než běžné typy oceli a vzniklá rez má vizuálně vlastnosti typické pro nadměrné znečištění. 

Zdali použít patinující ocel nebo nikoliv, je nutnérozhodovat případ od případu 

na základě korozních zkoušek, které se uskutečňují dle příslušných norem. 

 

2.4. Vliv přídavných prvků na korozní chování 

V současné době je obecně uznávanou skutečností, že komplexně legované oceli 

vykazují vyšší korozní odolnost než oceli legované jen jedním nebo dvěma prvky. Účinek 

jednotlivých slitinových prvků se vzájemně doplňuje a některé příznivé vlivy vyniknou 
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až jejich kombinací. Základními přísadovými prvky pro patinující oceli jsou Cu, P, Si, Ni Cr 

a Mn. Dále se také užívá Mo, Al, Be a Ti.3 

Měď 

Ocel, která má obsah mědi v setinách, zaznamenává velké zvýšení korozní 

odolnosti.Poté co dále zvyšujeme procento mědi, se toto zvýšení na korozní odolnosti nějak 

významně neprojeví. Nejpříznivější a také nejpoužívanější je obsah mědi okolo 

0,1%.S obsahem Cu nad 0,2 % se můžeme setkat v průmyslových atmosférách. Při použití ve 

vodě a v zemi se přídavek mědi neprojevuje nijak dobře. Obsah mědi v rozmezí 0,1- 0,3 % se 

v příznivých atmosférických podmínkách projeví více než dvojnásobným zvětšením korozní 

odolnosti a porovnání s uhlíkovou ocelí. 

Fosfor 

Jedná se o prvek, který patří k nejúčinnějším. Má ale jednu zásadní nevýhodu, a to sice 

tu, že se jeho přísada ve větším množství nepříznivě projeví na mechanických 

a technologických vlastnostech. Z hlediska korozní ochrany je velmi časté používání 

a kombinování prvků mědi a fosforu. Obsah fosforu okolo 0,1 % u ocelí legovaných mědí, 

zdvojnásobí korozní odolnost. Za optimální, pro dobrou korozní odolnost, se považuje obsah 

0,06 – 0,12 % fosforu, s tím že při těchto koncentracích jsou mechanické a technologické 

vlastnosti materiálu zachovány. 

Mangan 

V komplexně legovaných ocelích má jen malý vliv. K zlepšení korozních vlastností 

dochází hlavně při požití ocelí v přímořských oblastech, a to zvláště při delších obdobích 

použití, cca nad pět let. Mnohem méně se projevuje v průmyslové atmosféře. Použití 

manganu je vhodné při nízkém obsahu mědi, okolo 0,01 %, při běžném obsahu je téměř 

bez účinku. 

Křemík 

Použití křemíku, jako samostatné přísady, nemá takový účinek jako v některých 

kombinacích s jinými prvky. V průmyslových atmosférách je mírně účinný, lepší použití má 

v atmosférách přímořských. 

Chrom 

Tento prvek patří mezí základní složky legovaných ocelí, výrazně snižuje korozní 

úbytky a spolu s mědí a fosforem tvoří hlavní slitinové prvky. Nejvíce vyniká jeho účinnost 

v kombinaci s mědí. Důležité je dodržet dobrý poměr těchto prvku. Bylo například prokázáno, 
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že oceli legované chromem, ale s nízkým obsahem mědi, vykazovaly nedostatečnou korozní 

odolnost. 

Nikl 

Velmi dobrých účinku dosahuje v komplexně legovaných ocelích, jeho kladný vliv 

se však snižuje s dobou expozice, takže při vyhodnocování dlouhodobých experimentů bývá 

již konstatován pouze menší vliv niklu. Zatímco měď a chrom jsou účinné hlavně 

v průmyslových atmosférách, nikl se projevil příznivě ve všech typech atmosfér, včetně 

tropických, ale též při uložení v zemi. Kladně se projevuje kombinovaný účinek Cu, P a Ni. 

V přítomnosti asi 0,66 % fosforu vliv niklu představuje asi 30 % zvýšení korozní odolnosti.  

Molybden 

Bylo zjištěno, že v agresivních přímořských oblastech, byla přísada molybdenu stejně 

účinná jako mědi ve všech základních typech atmosfér, kde s běžnými druhy nízkolegovaných 

ocelí nejsou nejlepší zkušenosti. Též japonští autoři našli, že molybden byl účinnější než Ni 

a Cr v ocelích legovaných Cu a P. 

Ostatní prvky 

Berylium má znatelný vliv. Pro příklad, 0,4 % Be v oceli s mědí znamenalo snížení 

koroze více než o 60 %. Uhlík je bez většího významu v záporném i kladném smyslu. Jeho 

vliv nebývá sledován. Kobalt a titan mohou působit podobně jako nikl. Bylo též stanoveno 

působení paladia a cínu za přítomnosti dalších slitinových prvků. Při zkouškách v ostrovních 

oblastech bylo zjištěné příznivé působení hliníku, kdy 1,6 % snížilo korozi na polovinu. 

Vanad bez mědi není účinný. Příznivě se projevují malá množství antimonu a vizmutu. 

Kombinace prvků Al – Ni – Cr se udává jako vhodná do mořské vody. 

Jak již bylo uvedeno, slitinové prvky v nízkolegovaných ocelích se zvýšenou odolností 

proti korozi se v atmosférických podmínkách projevují zejména ve své kombinaci. 

Při pokusech a zkouškách 270 druhů oceli bylo nalezeno optimální složení: 0,45 % Cu; 1,0 % 

Ni; 1,3 % Cr; 0,59 % Si; 0,09 % P. Důležitá je rovnováha jednotlivých slitinových prvků, 

při čemž naprosto rozhodující je vliv kombinace fosfor- měď, dále pak fosfor – měď – chrom. 

Byla publikovaná matematická analýza korozních zkoušek 117 druhů nízkolegovaných 

ocelí za 8 až 12 let expozice. Účinnost mědi v průmyslové atmosféře vykazuje křivku 

limitující při 0,2 % Cu, ve venkovské atmosféře křivka nelimituje. Pokud jde o účinek dalších 

prvků v ocelích se základem Cu, platí v průmyslové atmosféře pořadí účinnosti P >Mo>Cr> 

Si a ve venkovské atmosféře P > Si >Cr> Ni, při čemž Ti, Sb, Sn a As vykazují účinnost 

v obou druzích atmosfér. Mn se projevil spíše nepříznivě.4] 



7 

 

2.5. Mechanismus ochranné funkce vrstvy rzi 

Od samého počátku sledování korozního chování nízkolegovaných ocelí bylo zřejmé, 

že pro dosažení zvýšené životnosti těchto materiálu v atmosférických podmínkách je 

rozhodující vznik ochranné vrstvy rzi – patiny. Proto byla věnována pozornost studiu 

vlastností vrstev rzi, jehož rozsah se stal s rozvojem přístrojové a zkušební techniky značně 

rozsáhlým a komplexní.  

Pomocí elektronového mikroskopu byla zjištěna relativně vysoká porezita rzi 

na nelegované oceli ve srovnání s neporezními šupinami rzi na nízkolegované oceli. Toto 

zjištění souvisí s chováním nízkolegované oceli ve vztahu k atmosférické vlhkosti. 

Až do nedávna byl obecně přijímán názor, že kritická relativní vlhkost pro tytooceli je 

posunutá výše, což bylo odvozeno jednak z odlišných podmínek pro kapilární kondensaci 

vody ve vrstvách rzi a jednak z pevnější vazby rozpustných solí ve rzi.5 

Z výsledků atmosférických zkoušek je zřejmé, že proces koroze nelegované a 

nízkolegované oceli je v počátečních stádiích přibližně shodný. Je zřejmé, že v intervalech 

prvních dvou až čtyř let koroze jsou srovnatelné procesy, které probíhají na povrchu materiálu 

při atmosférické expozici. Zejména proces narůstání vrstvy rzi do stadia, při kterém dochází 

k samovolnému odpadávání vrchní části rzi z povrchu korodujícího systému, je možno 

považovat za srovnatelný. Na nelegované oceli jde o periodický vývin vrstvy rzi 

až do kritického množství rzi ve vrstvě, po jehož překonání dochází k odpadnutí části vrstvy 

rzi. Na nízkolegované oceli po prvním cyklu, při kterém vrchní část rzi z povrchu odpadne, 

dochází ve spodních částech ke vzniku vrstvy rzi specifických vlastností.Tento proces je 

v úzké souvislosti s existencí síranových hnízd ve vrstvě rzi. I na nízkolegovaných ocelích 

byla prokázaná ve vrstvě síranová hnízda, ovšem postupně zanikala a po třech letech 

atmosférické expozice, kdy již pokládáme vznik vrstvy rzi – patiny za ukončený, je množství 

síranových hnízd minimální.6 

Předpokládáme, že přítomnost slitinových prvků ve vrstvě rzi ovlivňuje funkci 

membrány obklopující síranové hnízdo, stabilita tohoto útvaru je proto porušena a během 

korozního procesu postupně tyto útvary, ve kterých probíhá vlastní rozpouštění kovu 

v podmínkách atmosférické koroze železa, zanikají. Tímto způsobem je možno vysvětlovat 

ochrannou účinnost rzi – patiny na nízkolegované oceli v podmínkách atmosférické 

koroze.4 

 



8 

 

2.6. Korozní zkoušky na atmosférických stanicích 

Dlouhodobé systematické zkoušky na atmosférických stanicích jsou organizovány 

všemi předními výrobci nízkolegovaných ocelí i významnými výzkumnými pracovišti, 

protože znalost chování těchto materiálu je možno získat na základě dlouholetých zkoušek 

v přírodních podmínkách, kdy jedině jsou předpoklady pro tvorbu ochranné vrstvy a nové 

práce to stále potvrzují. Modelové zkušební režimy vesměs mechanizmus tvorby vrstvy 

nepříznivě porušují.6 

První rozsáhle zkoušky nízkolegovaných ocelí v přírodních podmínkách byly založeny 

v roce 1941 a soustavné zkoušky na stanicích v USA, Anglii a Francii probíhaly v letech 1945 

– 1960, tedyv době, kdy již bylo formulováno základní chemické složení těchto ocelí.7 

V České republice se se zkoušením těchto materiálu začalo přibližně před čtyřiceti lety. 

 

2.7. Povrchové úpravy patinujících ocelí 

2.7.1. Nátěry 

V případech, kdy nelze předpokládat tvorbu dostačující ochranné vrstvy rzi, jako 

v prostředích silně chemicky znečištěných, v prostředí s vysokou vlhkostí či v prostředích 

kapalných, nebo tam, kde by rzí pokrytý povrch nebyl estetický únosný, vyžadují 

i nízkolegované oceli se zvýšenou odolnosti proti atmosférické korozi nátěr. 

Uvádí se, že životnost nátěrů na nízkolegovaných ocelích je asi 2,5 x delší, 

než životnost nátěrů na běžných uhlíkových ocelích. Snížený sklon ke korozi se projevuje 

zejména menším poškozením nátěrových systému, zvláště výhodný je vznik ochranných 

vrstev rzi na porušených místech. 

Koroze uhlíkových ocelí pod nátěrem začíná poměrně brzy a probíhá i u ocelí 

nízkolegovaných. U nich však je vzniklá vrstva koroze méně objemná, neprodyšná a přilnavá. 

Z toho vyplývá, že se tato vrstva rzi působí na nátěru mnohem méně škod a značně snižuje 

náchylnost k jeho praskání. Výsledek se projeví v delší životnosti povlaku, a tedy 

prodloužením cyklu údržby. 

 

2.7.2. Další ochranné systémy 

Méně obvyklé než nátěry jsou u nízkolegovaných ocelí jiné způsoby povrchové úpravy. 

Používá se například úprava ponorkovým zinkováním, je účinná a ekonomická ve vysoce 

agresivních atmosférách chemických závodu, kde by použití těchto ocelí bez povrchové 
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úpravy nebylo možné. V některých případech se k architektonickým účelům využívá 

speciálních povrchových úprav. 

3. Vlastnosti patinujících ocelí 

3.1. Základní mechanické a technologické vlastnosti 

Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi patří podle způsobu použitímezi 

svařitelné, konstrukční oceli. Proto jejich technologické vlastnosti musí vyhovovat 

požadavkům kladeným na tuto skupinu oceli. To znamená, že je třeba docílit u nich optimální 

kombinace meze kluzu, houževnatosti,což jsou vlastnosti zahrnující odolnost proti křehkému 

porušení a dobrou svařitelnost. 

Splnění těchto základních požadavků na vlastnosti je závislé na chemickém složení 

a na metalurgických výrobních postupech. Pokud chceme u patinujících ocelí docílit odolnosti 

proti korozi v atmosférických podmínkách, která je daná tvorbou rzi- patiny, je jejich 

chemické složení předurčeno kombinací prvků fosforu, mědi, chromu a niklu. Zvýšený obsah 

fosforu nad 0,06 % má však nepříznivý vliv na houževnatost, zejména ve svarových spojích, 

a proto je nutno jej jako slitinový prvek vyloučit u hutních výrobků větších tlouštěk a výrobků 

pro náročnější svarové konstrukce. V tom případě pak korozní odolnost zajišťuje měď 

s chromem a niklem. Obsah uhlíku je omezen hodnotou 0,20 % s ohledem na dobrou 

svařitelnost. Hlediskem dobré svařitelnosti jsou omezovány i obsahy příznivých prvků 

pro korozní odolnost a dalších prvků, které se používají k docílení vhodných vlastností. Jsou 

to mangan, křemík a molybden. Důležitou přísadou do těchto ocelí jsou prvky, jejichž vlivem 

se dosahuje zjemnění zrna a precipitačního zpevnění, především hliník, niob, vanad a titan. 

Stále více se využívá také účinku zirkonu. 

Většinou se chemické složení volí tak, aby se při zvýšené odolnosti proti korozi dosáhly 

zaručované vlastnosti odpovídající vlastnostem standardních svařitelných konstrukčních ocelí. 

Až na malé výjimky se nízkolegované oceli se zvýšenou odolnosti proti atmosférické 

korozi dodávají ve stavu přírodním nebo normalizačně žíhaném s feriticko – perlitickou 

strukturou. Také pro tyto oceli se u některých výrobků využívá k dosažení žádané kombinace 

vlastností řízených pochodů válcování. Výjimečně se hutní výrobky zušlechťují a používají 

tedy se strukturou martenzitickou. 

Mechanické vlastnosti ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi nejsou 

ovlivněny stavem povrchu po vytvoření ochranné vrstvy rzi, jak bylo dokázáno tahovými 
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zkouškami. Proto není nutno počítat se změnou pevností a plastických hodnot v průběhu 

nasazení, ale pouze se změnou průřezu způsobenou předpokládaným korozním úbytkem 

před vytvořením ochranné vrstvy rzi v daných atmosférických podmínkách. O změnách 

hodnot meze únavy způsobených stavem povrchu s dlouhodobě vytvořenou vrstvou rzi nejsou 

k dispozici jednoznačné výsledky.  

Technologické vlastnosti ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi jsou 

porovnatelné s vlastnostmi běžných konstrukčních ocelí stejné pevnostní třídy. Větší 

pozornost při zpracování vyžadují pouze typy se zvýšeným obsahem fosforu. Tváření ze tepla 

se doporučuje v rozmezí 850 – 1050 °C s ochlazováním na vzduchu. Tváření za studena 

s deformací nad 5 % se doporučuje doplnit normalizačním žíháním. Pro svařování jsou 

v každé zemi k dispozici vhodné přídavné materiály s doporučenými technologickými 

postupy.4 

 

3.2. Vlastnosti patiny 

Patina se skládá z několika specifických oxidů a sulfidů, které mají specifickou narezlou 

barvu. Tyto prvky umožňují rychlé vytvoření ochranné vrstvy složené převážně z hustě 

agregovaných částic rzi a chemických sloučenin, jako jsou např. chlor a kyslík vznik se řídí 

difuzí,jak je znázorněno na obr. 1. 

 

 

Obr. 1. Proces tvorby ochranné vrstvy- patiny 

 

Vzhledem k tomu že použití patinující oceli se velmi rozšiřuje a dochází ke změnám 

korozní agresivity prostředí, byly v letech 2008 – 2009 realizovány zkoušky patinujících ocelí 
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v různých typech prostředí, výsledky byly následně porovnávány se zkouškami s výsledky 

zkoušek provedených v letech 70. – 90. 

Podle odhadu tvoří u nás roční ztráty korozí asi 250 tisíc tun. Aby se vnější konstrukce 

nemusely natírat ochrannými nátěry, byly vyvinuty nízkolegované oceli, na jejichžpovrchu se 

tvoří za působení atmosféry ochranná tmavohnědá vrstva rezu, která další korozi významně 

zpomalí. Koroze ocelí se zvýšenou odolnosti proti atmosférické korozi probíhá nejprve stejně 

rychle jako u nelegovaných ocelí, protože se vrstvička oxidu omývá a odlupuje. Pod ní se 

však postupně vytváří nová vrstva, která pevně lpí na ocelovém povrchu a korozi významně 

zpomaluje. 

Bylo hodnoceno více než 25 objektů z patinujících ocelí, které byly exponovány různou 

dobu a v různých provozních podmínkách, hodnotil se taky vizuální stav rzi- patiny, její 

tloušťka a zjišťovalo se složení této vrstvy rzi, vzhledem k charakteru prostředí. 

V Ostravském regionu, kde je poměrně velká agresivita prostředí, jsou korozní úbytky 

srovnatelné se stavem v osmdesátých letech. 

Dlouhodobé zkoušky v osmdesátých letech ukázaly, že nízké korozní rychlosti se 

dosáhne přibližně po pěti letech expozice. 

U 29 vzorku patin a korozních produktů odebraných z  dlouhodobě zkoušených 

konstrukcí, tj. nad 25 let, byla kromě vizuálního hodnocení měření tloušťky a dalšího 

hodnocení, provedena taky fázová analýza, stanoveno chemické složení a vypočítán index 

ochranné účinnosti. 

 Typickou vlastnosti patiny je vrstevnatost, viz obr.2.  Průměrná tloušťka vrstvy patiny 

se pohybuje od 150 do 300 μm a tloušťka korozních produktů, které mají nižší ochranné 

vlastnosti, byla od 350 do 600 μm, vrstvy s tloušťkou nad 800 μm, jsou velmi objemné, 

nepřilnavé a odlupují se z povrchu konstrukce.  

Na plochách konstrukcí s ochrannou patinou i patinou ovlivněnou periodickým 

zatékáním, nebyly ve srovnání s přípustnými tolerancemi zjištěny měřitelné korozní úbytky. 

Na řadě konstrukcí byla zjištěna místa, kde došlo ke vzniku vrstevnatých korozních produktů 

především v důsledku dlouhodobé zádrže srážek a vlhkosti. Nejvíce poruch bylo 

identifikováno u opěr mostů z důvodu netěsných mostních závěru nebo zanesení mostní 

konstrukce spadem a nečistotami. Oslabení profilů větší tloušťky ve srovnání se stejným 

oslabením u tenčích profilů méně ovlivní jeho konstrukční vlastnosti.8 
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Obr. 2. Metalografický výbrus ochranné patiny po 25 letech expozice. 10 

4. Oblasti použití patinujících ocelí 

Oblasti nejvýhodnějších aplikací ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi, 

v nichž se využívají především v holém stavu, tj. bez protikorozní povrchové ochrany, jsou 

nejčastější použity jako venkovní konstrukce staveb a různých zařízení, které bývají 

vystavené více či méně přímému vlivu atmosféry, což je základní podmínkou pro vznik 

ochranné vrstvy rzi- patiny. 

Škála použití těchto ocelí je velice rozsáhla. Jako příznivá vlastnost se hodnotí i 

struktura korodovaného povrchu oceli, která umožňuje použít tuto ocel i jako moderní 

konstrukční prvek. Nejčastěji se využívá u konstrukcí mostů, stožáru, průmyslových staveb, 

pozemních staveb a architektuře. 

 

4.1. Mosty, stožáry a průmyslové konstrukce 

Rozhodující důvod pro uplatnění těchto ocelí v tomto odvětví je především ekonomické 

hledisko a usnadnění jejich údržby. Nároky na barvu a vzhled ochranné rzi zpravidla nejsou 

tak vysoké, nebo rozhodující, což usnadňuje výrobu a montáž bez zvláštních náročných 

operací.  

Jak u nás, tak i v zahraničí, je již postavena bez protikorozní ochrany celá řada mostů, 

velký počet dálničních konstrukcí a stožáru. V zahraničí se jedná hlavně o stavby postavené 

z oceli Cor– Ten. Zpravidla jsou to silniční a železniční mosty.Zcela první železniční most 

z patinující oceli byl postaven v USA ve státě Oklahoma.11 

Na obr. 3. vidíme mostní konstrukci z patinující oceli. 
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Obr. 3. Mostní konstrukce z patinující oceli na ostravské dálnici D47 

 

V České republice se mosty z této ocelí staví kolem 40 let. Většina těchto konstrukcí 

byla vyrobena ve Vítkovicích. Jako první stavba, kde byla použita tato ocel je obslužná lávka 

na přehradě ve Slušovicích. Tato lávka je dodnes využívána v rámci řešení výzkumného 

projektu a její stav je pravidelně kontrolován. V Ostravském kraji patří mezi nejvýznamnější 

stavby mosty v Ostravě - Svinov, které byly do provozu uvedeny v 80. létech. Hmotnost této 

mostní konstrukce, která má využití jak pro osobní automobilovou, tak pro tramvajovou 

dopravu, je vyšší než 3000 tun. Díky dobrým zkušenostem z využití patinující oceli jako 

konstrukčního materiálu při stavbě dopravních mostů se rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic, 

že využije tento materiál i pro realizaci velkých mostů na dálnici D47. V současnosti je již 

většina těchto mostů dokončena. Celková hmotnost těchto konstrukcí je okolo 30 000 tun.8 

 Zvláštní pozornost byla věnována vnitřním podmínkám v komorových mostech. 

V období 2008 – 2009 bylo na mostě v Ostravě – Svinově měřeny klimatické podmínky 

a exponovány vzorky ocelí patinující i konstrukční oceli.  

Na základě vlastní zkušenosti vedoucího mé bakalářské práce pana doc. Ing. 

JaroslavaBystrianského, CSc. vím, že mezi nejslabší místa mostních konstrukcí patří vetknutí 

do betonu. 

 

4.2. Příklady použití stožáru z patinujících ocelí 

Jsou to různé typy stožáru pro vedení elektřiny, pro osvětlení průmyslových 

prostranství, nádraží, letišť, pro městské osvětlení, stožáry pro potřeby radiokomunikační. 
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Stožáry jsou ideální objekty pro použití tohoto materiálu z důvodu toho, že jsou přímo 

vystaveny nestíněnému vlivu atmosféry, což je hlavní podmínka pro vznik ochranné korozní 

vrstvy. Dále pak proto, že údržba ochranných protikorozních nátěru je u vysokých a štíhlých 

konstrukcí stožáru mimořádně obtížná a nákladná. 

 V místech kotvení konstrukcí a stožáru, kde došlo k hromadění spadu a zadržení 

vlhkosti, vznikla vrstvená rez a korozní úbytky dosahovaly okolo 50 % původní tloušťky 

profilu. 10 

V roce 2008 se potvrdilo, že mezi nevýhody stožáru s patinující oceli patří právě 

ukotvení do betonu. Vichřice Emma v dubnu tohoto roku, poničila a vyvrátila několik stožáru 

vysokého napětí. 

 

4.3. Pozemní stavby a architektura 

Patinující oceli jsou používány v architektuře již od šedesátých let minulého století. 

Rozsah i způsob využití se v průběhu let měnil. Realizace se snažily využít specifického 

estetického působení tmavě hnědofialových ploch a zároveň technických i ekonomických 

výhod těchto aplikací. V posledním desetiletí je opět zaznamenán zvýšený zájem o využití 

patinujících ocelí v architektuře. Řešení sledují určitý protiklad k estetickému působení 

objektů uplatňujících korozivzdorné oceli, sklo, eloxovaný hliník a kontinuálně lakované 

tvarované plechy. Změnil se i názor na „přijatelný“ vzhled ploch pokrytých rzí v různých 

odstínech. Oceňuje se klidný vzhled nelesklých tmavě hnědých ploch ladící s okolní zelení. 

Je přijímán i mírně šokující vzhled nerovnoměrně zbarvených realizací v kontrastu s jejich 

okolím.  

Zprvu byly realizovány spíše unikátní rozlehlé budovy administrativního charakteru. 

V současné době jsou návrhy zaměřeny na speciální objekty, jako jsou muzea a kulturní 

centra a na unikátní rodinné domy. Příkladem „klasického“ Cortenového objektu je přístavba 

Národního muzea ve Stockholmu (1965) a RichardsDaley Centrum v Chicagu (1965), 

před kterým je umístěna i ocelová Picassova socha. Progresivní architektonické pojetí 

vykazuje budova krematoria se zvonicí (1967) v lesním prostředí u Stockholmu. 

V sedmdesátých letech byly patinující oceli použity již jako nosné prvky a dílčí opláštění 

obytných domů(Francie, Dánsko), byl realizován i obytný dům v Praze-Motole. Z tohoto 

období pocházejí i 3 rozlehlé objekty podrobněji hodnocené dále. Nejnovější realizace 

se zaměřují zejména na unikátní rozsáhlé objekty v přírodním prostředí, jako je muzeum 

přírodních věd v Matsunoyama v Japonsku (2003), archeologické muzeum v Kalkriese, 
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Německo (2002) a španělsko-portugalské kulturní centrum v Zamoře. V USA, Japonsku 

a Kanadě byly realizovány unikátní rodinné domy, kde je využito estetického působení rzí 

na pokrytých plochách s okolní zelení či s barvou písku v pouštní oblasti (obr. 4). Rodinný 

dům preferuje jednoduchý tvar a lze jen očekávat, jak budou rozsáhlé, ocelové, rovné povrchy 

po letech vypadat. 9] 

 

 

Obr. 4.Rodinný dům (estetické využití rzi)12 
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5. Dokumentační část 

V praktické části jsou zdokumentovány stavby s patinující oceli v mém okolí. Jedná se 

o železniční most ve Starém Městě, most na ostravské dálnici D47 a sochu v Novém Jičíně. 

 

5.1. Železniční most ve Starém Městě 

 

Obr. 5. Most přes řeku Morávku ve Starém Městě 

 

Na Obr. 5. Vidíme železniční most, který je zhotoven z patinující oceli. Díky příznivé 

konstrukci, kdy je most periodicky omýván a vysoušen je tvorba patiny ustálená a nedochází 

zde k dalším úbytkům.Most je umístěný v nepříliš agresivní městské atmosféře. Patina na 

povrchu je soudržná. Některé místa mají různou barevnou kresbu, způsobenou většinou 

odtékající vodou, viz obr. 6.Vpravo vidíme místo odběru vzorku. 
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Obr. 6. Stav povrchu mostu ve Starém Městě 

 

5.2. Most na ostravské dálnici D47 

 

 

Obr. 7. Konstrukce mostů na ostravské dálnici D1 
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Na Obr. 7. vidíme konstrukci mostů na ostravské dálnici D1. Případ použití patinující 

oceli u tohoto typu konstrukčního řešení není optimální, a to především proto,že tato 

konstrukce nebude pravidelně omývaná.  

 

5.3. Socha v Novém Jičíně 

Socha byla zhotovena na památku třem významným rodákům města Nový 

Jičín.Památník se nachází na ulici Štefánikova u banky ČSOB. V těchto místech byla kdysi 

ulička Ztracená, ve které se narodil jak budoucí automobilový manažer, malíř a 

starosta.Památník stylizuje právě tyto tři významnéosobnosti do třech figur, které vykračují z 

rodného města do světa. 

Sochu zhotovil Jan Zemánek v roce 2010 a jako materiál použil patinující ocel. Autor 

materiál použil nejen pro jeho dobrou korozní odolnost, ale taky pro jeho vzhled, který 

vypadá starobyle. 

Porovnání stavu sochy probíhalo na základě fotografií, které byly pořízeny v dubnu 

roku 2011 a v květnu roku 2013. Fotografie z roku 2011 pořídila paní Vallová. 

Patina na soše byla velmi přilnavá, a proto nešly odebrat korozní produkty. 
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5.3.1. Porovnání stavu sochy z celkového pohledu 

 

 

Obr. 8. Celkový pohled nasochu v roce 2011 a 2013 

 

Na obr. 8. vlevo, který je z roku 2011, můžeme vidět sochu po expozici jednoho roku 

v městské atmosféře. Socha je vystavena přímým atmosférickým vlivům, její povrch je tedy 

cyklicky smáčen a vysušován. Podmínky pro vznik ochranné vrstvy patiny jsou tedy ideální. 

Na obr. 8. vpravo, vidíme současný stav sochy.Fotografie je pořízená za stejného 

počasí. I přes lehké zkreslení je viditelný rozdíl intenzity koroze.Socha se zdá byt jasnější a 

patina na povrchu je v pokročilejším stádiu. V městské atmosféře je doba tvorby ochranné 

vrstvy patiny okolo pěti let, koroze stálé probíhá. 
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5.3.2. Detail písma na podstavci 

 

 

Obr. 9. Detail písma na podstavci v roce 2011 

 

Na obr. 9. můžeme vidět detail písma na podstavci sochy. Je dobře viditelné, že koroze 

je zde v počátcích, jelikož doba expozice činí jen jeden rok. A vlivem málo agresivní městské 

atmosféry je rychlost koroze poměrně malá a korozní přírůstky nepatrné. Na písmu jsou dobře 

viditelné ostré hrany a detaily. V okolí podstavce se zatím neobjevují typické rezavé skvrny. 
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Obr. 10. Detail písma na podstavci v roce 2013 

 

Na obr. 10. můžeme vidět detail písma na podstavci sochy po tříleté expozici v městské 

atmosféře. Je zde dobře patrné, že oproti roku 2011, je zde koroze v pokročilejším stádiu. 

Podstavec je dobře omýván dešťovou vodou a vysoušen větrem, podmínky by tedy měly být 

ideální. Lze však vypozorovat, že hrany některých písmen vykazují větší korozní opotřebení 

než okolní plocha a detaily nápisu začínají jevit známky korozního úbytku. Může to být 

způsobeno malým sklonem podstavce, kde je písmo vyraženo, a tudíž zde může voda zůstávat 

delší dobu a špatně odtékat.Kolem podstavce zatím stále nejsou patrné korozní skvrny. 
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5.3.3. Detail písma na vertikální ploše sochy 

 

 

Obr. 11. Detail písma na vertikální ploše sochy v roce 2011 a v roce 2013 

 

Na obr. 11. vlevo můžeme vidět detail písma na vertikální ploše sochy. Socha je 

po jednoleté expozici v městské atmosféře. Vertikální poloha plochy je ideální pro dobrou 

tvorbu ochranné rzi- patiny. Voda se zde nezadržuje a dobře stéká po povrchu. Jde dobře 

vidět, že tvorba ochranné vrstvy koroze je zde v počátečním stavu.  

Na obr. 11. vpravo, můžeme vidět detail písma na vertikální ploše sochy. Socha je již 

po tříleté expozici v městské atmosféře. Na této fotografii je nejvíce patrné, jak pokročila 

koroze během dvou let. V tomto detailu můžeme dobře vidět rozdílné působení koroze 

na plochu uvnitř a vně písma. Koroze zde ještě není ustálená. Rozdílné působení koroze 

na plochu můžeme dobře vidět na obr. 12. 
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Obr. 12. Pohled na nerovnoměrnou kresbu koroze 

 

Na Obr. 12. vidíme,jak nerovnoměrně se tvoří koroze. Vlevo můžeme vidět bíle místo 

pod nápisem, které může být způsobeno vzpěrou, která je umístěna uvnitř sochy a zřejmě 

ovlivňuje podmínky tvorby kondenzátu na povrchu. Vlivem toho může docházet k takové 

reakci, která esteticky nepůsobí dobře. 

Vpravo vidíme detail nápisu, který je vertikální ploše sochy. Po tříleté expozici 

se začíná tento nápis stávat méně čitelným. Za povšimnutí také stojí nerovnoměrná kresba 

koroze, která je zde prezentovaná odlišným zbarvením. 
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6. Závěr 

V závěru bakalářské práce bych chtěl shrnout poznatky, které jsem získal o patinujících 

ocelích. Práce má teoretickou a dokumentační část. 

V teoretické části je vysvětleno, co je to patinující ocel a kde je nejvýhodnější ji použít 

a za jakých podmínek by se měla používat.  

Dospěl jsem k poznatkům, že pro použití patinujících ocelí jako konstrukčního 

materiálu je dobré zvážit, na jaký účel chceme konstrukci z této oceli používat. Náklady na 

pořízení bývají vyšší než u běžných konstrukčních ocelí, ale z ekonomického hlediska 

musíme uvažovat, že patinující ocel potřebuje oproti běžným ocelím minimální údržbu.  

Nevýhodou použití patinujících ocelí jako konstrukčního materiálu je skutečnost, že se 

nedá použít všude. Jak už bylo řečeno, povrch by měl být dobře smáčený a vysušovaný. Dále 

hraje významnou roli stav atmosféry. V znečištěných průmyslových oblastech, nemusí koroze 

probíhat optimálně. Dalším aspektem, který od použití tohoto materiálu odrazuje, bývá 

vzhled. Ne všude je použití tohoto materiálu z estetického hlediska vhodné, avšak pro některé 

aplikace je naopak jednotný vzhled objektu žádoucí V těchto případech je nutné vzít i v úvahu 

možnost kontaminace bezprostředně okolního terénu smývanými korozními produkty Fe. 

V dokumentační části bylo mým úkolem porovnat stav sochy v Novém Jičíně, ul. 

Štefánikova, u banky ČSOB. Tato socha je zhotovena z patinující oceli a je zde od roku 2010. 

Porovnával jsem stav s rokem 2011. Při tomto vizuálním srovnávání fotografií jsem zjistil, 

že koroze probíhá na větší části plochy řádným způsobem. Je však patrné, že „rozlišitelnost“ 

detailů se s rozvíjející se patinou zhoršuje a na některých místech dochází netypickému 

rozvoji patiny, který se projevuje i odlišným vzjdeme daného místa. 

Dalšími objektem, který byl detailně dokumentován je železniční most ve Starém Městě 

a o most na dálnici D47 v Ostravě. Tyto mosty jsou exponovány déle než pět let, avšak doba 

expozice u mostu ve Starém Městě je mnohem další a vzhled těchto dvou mostu se výrazně 

liší. Největší odlišností je povrch mostů.Starší most ve Starém městě má výrazně hladší 

povrch, než most na dálnici D47. 
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