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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma „Koroze zařízení v půdě“ se zabývá hodnocením míry 

korozního napadení tenkostěnných trubek z ocelí ČSN 11353 a ČSN 17240 v prostředí 

zeminy. V teoretické části je obecně popsána koroze, její rozdělení z hlediska způsobu 

napadení, vlivu korozního prostředí, korozních zkoušek a volby protikorozní ochrany. 

Praktická část se zabývá měřením korozních úbytků tloušťky stěny dodaných vzorků trubek 

z ocelí výše uvedených jakostí po osmnáctiměsíční expozici v prostředí hlušiny haldy, 

metalografickým hodnocením a SEM analýzou nalezených korozních usazenin. 

 

Klíčová slova: Koroze, tenkostěnné trubky, korozivzdorná ocel, korozní úbytek, SEM 

analýza 

 

 

 

Abstract 

This thesis "Corrosion of underground equipments" deals with the assessment              

of the degree of corrosion of steel thin-walled tubes ČSN 11353 and ČSN 17240 in the soil 

environment. The theoretical part is generally described corrosion, its distribution in terms            

of attack, effect of a corrosive environment, corrosion testing and choice of corrosion 

protection. The practical part deals with the measurement of corrosion decrease of wall 

thickness of steel above grade after an eighteen-month exposure in the environment waste 

rock dumps, metallographic evaluation and SEM analysis of found corrosion sediments. 

 

Keywords: Corrosion, thin-walled tubes, stainless steel, corrosion decrease, SEM analysis 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá zjištěním míry korozního napadení tenkostěnných trubek 

z oceli ČSN 11353 a ČSN 17240 před a po expozici v korozním prostředí hlušinové sypaniny. 

Dodané teplosměnné trubky mají slouţit k ohřevu vody v prostředí zeminy.  

Půda je tvořena plynnou, kapalnou a tuhou fází. Plynná fáze obsahuje kyslík, který je        

při půdní korozi nejběţnějším depolarizátorem a rychlost katodického pochodu je přímo 

závislá na provzdušnění půdy. Kapalná fáze v prostředí zeminy je vlastním korozním 

prostředím, protoţe půdě dodává elektrickou vodivost. Korozní nebezpečí při působení půdy 

na kov není největší při jejím absolutním zavlaţení, ale při obsahu vlhkosti v rozsahu           

20 - 30%. To dosahuje agresivita půdy maxima [1]. 

Půdní koroze oceli je řízena katodickou reakcí. Proto je pro její charakter a velikost 

důleţitější provzdušnění půdy neţ její chemické sloţení a vlastnosti kovu. Čím lépe je půda 

provzdušněná, tím více s časem klesá rychlost korozního napadení. Při korozi běţných 

ocelových zařízení se vedle místního půdního působení uplatňuje i činnost makročlánků,    

které hodnoty koroze zvyšují. V půdě je také důleţité sledovat i přítomnost sirných sloučenin,        

ze kterých v půdě vzniká kyselina sírová, která korozi zvyšuje. Oceli korodují v půdách 

s malým měrným odporem, s obsahem síranů a částečně i aktivátorů koroze ţeleza, jako 

agresivního CO2 a chloridů [1]. 

Cílem této bakalářské práce je posoudit aktuální stav napadení trubek o průměru            

cca 20 mm a tloušťce stěny 2 mm z oceli ČSN 11353 a ČSN 17240, vystavených po dobu 

osmnácti měsíců prostředí hlušiny haldy a porovnat jej s původním stavem a stavem po 

šestiměsíční exploataci v daném prostředí. Teoretická část je věnována popisu celkové a 

lokalizované koroze, druhům korozních zkoušek a protikorozní ochraně. Experimentální část 

bakalářské práce řeší problematiku spojenou s úbytkem materiálu při korozním napadení. 

Posuzuje stav odebraných vzorků trubek metalografickými metodami na optickém 

mikroskopu, jejich odolnost vůči korozi, korozní produkty a usazeniny metodou SEM                     

a vhodnost pouţití uvedených tenkostěnných trubek pro danou expozici. 
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2. KOROZE 

Koroze kovů je samovolné znehodnocování materiálů, způsobené chemickým             

nebo fyzikálním působením prostředí. Projevuje se změnou struktury materiálu, vzhledu, 

pevnosti, hmotnostními a rozměrovými úbytky [6]. Samozřejmě, ţe koroze není omezena      

jen na oceli, ale má vliv i na polymery a keramiku [3]. 

Při chemickém působení korozního prostředí probíhá chemická reakce mezi materiálem            

a prostředím.  U fyzikálního působení koroze dochází k fyzikálnímu vlivu prostředí,         

např. odpařování nebo koroze roztavenými kovy [6].  

Jako příklad koroze můţeme označit: 

 transformaci oceli na rez 

 praskání mosazi v přítomnosti amoniaku 

 oxidaci elektrického měděného kontaktu  

 poškození materiálu přítomností vodíku, např. vodíková křehkost 

 nerovnost povrchu PVC ve styku s rozpouštědly 

 alkalické působení na ţáruvzdorné cihly [3] 

Vznik koroze se snaţíme ovlivnit přizpůsobením třech základních faktorů. Volbou 

materiálu s potřebnou korozní odolností, volbou ochranné vrstvy na povrchu materiálu,           

která zabraňuje vzniku korozního napadení, nebo prostředím jako je voda, půda, vnější 

atmosféra, chemické roztoky a také úpravou korozního prostředí např. přidáním inhibitorů 

nebo změnou fyzikálních parametrů (tlak, proudění) [6]. 

 Koroze je tedy nevratná mezifázová reakce materiálu s okolím, coţ má za následek ztrátu 

části materiálu nebo rozpouštění jedné ze sloţek ţivotního prostředí v materiálu. Materiální 

škody vyvolané absorpcí sloţky ţivotního prostředí, jako je absorpce vodíku do oceli, 

způsobuje křehnutí a tím zhoršují mechanické vlastnosti materiálu [3]. Koroze můţe 

samovolně probíhat jen v tom případě, pokud je energie původních sloţek korozního systému 

(materiálu a prostředí) větší neţ energie korozních produktů [4]. 

Degradačních dějů, které působí na kovový materiál, existuje více neţ jen koroze. 

Důleţité je například fyzikální poškozování např. vznikem lomů, zkřehnutím, opotřebením 

(obr. 1) [7]. 
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Obr. 1: Druhy korozních poškození kovů; převzato z [7] 

Základní rozdělení koroze dle napadení kovu je na rovnoměrné a nerovnoměrné. Toto 

dělení je důleţité z hlediska hodnocení vzhledu, ale také ke stanovení korozní rychlosti. 

Korozní odolnost záleţí v prvé řadě na schopnosti oceli se pasivovat. Pasivita výrazně 

omezuje chemickou reaktivitu kovů a v mnoha prostředích poskytuje ocelím a slitinám 

vynikající odolnost proti rovnoměrné korozi. Pasivita však můţe být za určitých podmínek 

místně porušena, coţ se projeví urychlením koroze a vznikem některých typů koroze 

nerovnoměrné [2].  

 

2.1. Rovnoměrná koroze  

Rovnoměrná (celková) koroze (obr. 2) probíhá rovnoměrně po celém povrchu 

materiálu vystavenému koroznímu prostředí přibliţně stejnou rychlostí [3]. Rychlost koroze 

můţe být občas velmi vysoká, ale i tak je méně nebezpečným druhem koroze ve srovnání 

s lokalizovanými typy, jelikoţ lze zpravidla předvídat míru korozního poškození,                  

které je rozloţeno na celém povrchu [2]. K celkové korozi dochází především tehdy,             

kdyţ je v pasivním stavu celý povrch materiálu [10]. 
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Obr. 2: Rovnoměrná koroze (1 – původní povrch, 2 – povrch po korozi); převzato z [1] 

 

2.2. Nerovnoměrná koroze 

Nerovnoměrná (místní) koroze (obr. 3) proniká na různých místech materiálu do různé 

šíře a hloubky, přičemţ mohou být i některá místa materiálu, která zůstanou zcela bez 

porušení [6]. U konstrukcí z korozivzdorných ocelí jsou z důvodu sníţení jejich pevnosti 

nejvíce nebezpečné tzv. strukturní druhy koroze, které mají vliv na mechanické vlastnosti a 

přitom podstatně nezmění vzhled povrchu korodované části materiálu [2].  

                                     

Obr. 3: Nerovnoměrná koroze; převzato z [1] 

 

Lokalizované typy koroze: 

 Důlková koroze 

 Bodová koroze 

 Podpovrchová koroze 

 Selektivní koroze 

 Mezikrystalová koroze 

 Transkrystalová koroze 

 Štěrbinová koroze 
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2.2.1. Důlková koroze 

Důlková koroze (obr. 4, 5) je lokální formou koroze, která se vyskytuje na malých 

částech povrchu a proniká značně do hloubky. Vzniká nejčastěji u pasivovaných materiálů 

v místech porušení pasivační vrstvy, u uhlíkových ocelí a také u většiny ocelových zařízení 

při porušení jejich ochranných nátěrů [6,9].              

                                                 
Obr. 4: Důlková koroze;               Obr. 5: Důlková koroze austenitické korozivzdorné 

převzato z [8]                                 převzato z [9]   

 

2.2.2. Bodová koroze 

Bodová koroze (obr. 6) se vyznačuje povrchovým porušením, které během korozního 

napadení postupuje do hloubky a okolní povrch zůstává bez pozorovatelného napadení [6]. 

K jejímu vzniku je třeba, aby bylo v prostředí obsaţeno dostatečné mnoţství oxidačních 

činidel a agresivních aniontů. Dochází k ní především v roztocích obsahujících fluór, chlór, 

bróm či jód. Náchylnost k bodové korozi je dána charakterem povrchu, vadami materiálu 

vyúsťujícími na povrch a obsahem nekovových vměstků. Rozpuštěním nekovových vměstků, 

nebo kovu obklopujícího vměstky se vytvoří mikroštěrbiny [2].  Pro sníţení moţnosti 

vytvoření bodové koroze je třeba sníţit výskyt určitých iontů s inhibičními vlastnostmi          

(např. NO3
-
, SO4

2-
), oxidační schopnost prostředí a vzrůst pH [7]. Tento druh napadení          

je typický pro hliník a nerezové oceli [6].  

                                             

Obr. 6: Bodová koroze; převzato z [1] 
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2.2.3. Podpovrchová koroze 

Podpovrchové korozní porušení (obr. 7) zaujímá na povrchu materiálu jen malou 

plochu, uvnitř kovů je rozsáhlejší např. ocel v plynném vodíku, v kyselých roztocích 

obsahujících sirovodík nebo při difuzi atomárního vodíku [6]. V některých případech je však 

toto korozní napadení bez přímého spojení s povrchem a tudíţ není z vnějšího pohledu 

viditelné [8]. 

                     

Obr. 7: Podpovrchová koroze; převzato z [1] 

 

2.2.4. Selektivní koroze 

K selektivní korozi (obr. 8, 9) dochází ve slitinách s dvojfázovou nebo vícefázovou 

strukturou. Tento druh koroze se objevuje např. u mosazi, kdy se část původního materiálu 

přemění na houbovitou měď (odzinkování mosazi, odkobaltování oceli, atd.) [6].  

K přeměně na houbovitou měď dochází buď lokálně nebo u povrchu v celé vrstvě. 

Postupně dojde k proděravění stěny, jelikoţ houbovitá měď nemá ţádnou pevnost.  

Odzinkování podléhají především mosazi s obsahem Zn vyšším neţ 15% a uskutečňuje se           

ve vodách. Slabě kyselé vody s nízkou solností a při pokojové teplotě vedou ve většině 

případů k rovnoměrnému odzinkování. Naopak slabě alkalické a neutrální vody s vysokou 

solností, především za zvýšených teplot, vytváří odzinkování lokální [7] 

                                 

Obr. 8: Selektivní koroze; převzato z [1] 
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Obr. 9: Ukázka selektivní koroze (odzinkování) mosazi Ms70; převzato z [9] 

 

2.2.5. Mezikrystalová koroze 

Mezikrystalová koroze (obr. 10, 11) probíhá za určitých podmínek přednostně mezi 

zrny (krystaly) podél jejich rozhraní a proniká do značné hloubky materiálu, coţ způsobuje 

porušení soudrţnosti zrna a materiál postupně ztrácí svou pevnost a houţevnatost [2]. Je často 

označována jako noţová koroze typická pro nerezové oceli po nevhodném tepelném 

zpracování. Zpočátku se projevuje praskáním a později rozpadem. Obvykle 

nejnebezpečnějším místem je oblast základního materiálu přiléhajícího ke svaru. Jednou 

z hlavních příčin vzniku mezikrystalové koroze je výskyt dendritických karbidů titanu            

na rozhraní zrn po přehřátí a jejich koroze v kyselinách. Náchylnost korozivzdorných ocelí 

k noţové korozi se sniţuje sníţením obsahu uhlíku (0,03%) [6].  

 

                                        

Obr. 10:  Mezikrystalová koroze;   Obr. 11:  Mezikrystalová koroze korozivzdorné oceli;     

převzato z [1]                                      převzato z [9] 
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2.2.6. Transkrystalová koroze 

Transkrystalová koroze (obr. 12) je místní koroze projevující se sítí trhlinek 

procházejícími napříč krystaly do hloubky materiálu. Tento druh korozního napadení je 

poměrně vzácný. Důsledkem jejího vzniku je praskání, přičemţ velmi důleţitou sloţkou            

je i pnutí, tj. současné namáhání. Okolí svaru je nejčastějším místem napadení [6].  

                                           

Obr. 12: Transkrystalová koroze; převzato z [1] 

 

2.2.7. Štěrbinová koroze 

Štěrbinová koroze je místní korozí, která se vyznačuje tenkými štěrbinami                      

nebo mezerami mezi kovovým a jiným povrchem, který můţe být jak kovový, tak i nekovový 

[7]. Štěrbinová koroze souvisí do jisté míry s bodovou korozí. Je-li vznik bodové koroze 

určen především charakterem vměstků a povrchu, pak rozhodujícími faktory pro vznik 

štěrbinové koroze je geometrický činitel a jakost pasivního filmu. Čím je štěrbina více 

otevřená a méně hluboká, tím menší bude pravděpodobnost vzniku štěrbinové koroze. 

Štěrbinová koroze má poměrně dlouhou inkubační dobu, zvláště pak v reálných podmínkách, 

coţ je charakteristické pro vznik koncentračních článků kovů v pasivním stavu 

s elektrochemickými pochody o nízkých proudových hustotách [2]. 
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3. KOROZE ZKOUMANÝCH OCELÍ 

 

3.1.  Nelegované feriticko-perlitické oceli 

Nelegované oceli tvoří nejrozšířenější skupinu kovových konstrukčních materiálů 

s obsahem uhlíku do 0,3%  a maximálně 2-3% dalších prvků. Charakteristické jsou především 

díky výhodným mechanickým vlastnostem, relativní dostupnosti i dobré zpracovatelnosti. 

Z korozního hlediska jsou řazeny k méně odolným materiálům, proto je třeba zajistit jejich 

způsobilost a ţivotnost pouţitím některých protikorozních ochran [5]. Podle jejich vlastností 

lze jejich pouţití rozdělit na oceli: 

 Běţné konstrukční oceli 

 Patinující oceli 

 Oceli pro potrubí a nádoby 

 Ţáruvzdorné oceli 

 Ţárupevné oceli 

 Oceli odolné tlakovému vodíku 

 Oceli pro nízké teploty [7] 

 

3.1.1. Nelegované feriticko-perlitické oceli v některých prostředích 

Atmosféra 

Směs kyslíku s dusíkem v atmosféře tvoří suchý vzduch, který má za příčinu pouze 

zanedbatelné korozní napadení. Základním činitelem vzniku atmosférické koroze tedy není 

suchý vzduch, ale přítomnost vody ve vzduchu [5]. Atmosférická koroze je aţ 80% příčinou 

všech korozních ztrát, jelikoţ nevětší povrchy konstrukčních materiálů, zejména uhlíkové 

oceli, jsou vystaveny působení atmosféry [7]. Hlavní nečistotou podporující korozi je oxid 

siřičitý, jehoţ obsah v atmosféře je sice malý, ale na korozi má velký vliv[5].  

Při atmosférické korozi působí současně několik faktorů (znečištění, proudění 

vzduchu, vlhkost, teplota, atd.), které způsobují rozdílné rychlosti koroze v jednotlivých 

prostředích (tab. 1) [5]. 
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Atmosféra 
Obsah SO2  

(mg m-2 d-1) 
Δm  

(g m-2) 

Venkovská do 20 300 

Městská 20 až 60 300 až 500 

Průmyslová 60 až 110 500 až 700 

Průmyslová 
silně 

znečištěná 
110 až 250 700 

 

Tab. 1: Hmotnostní úbytky oceli v prvém roce působení vnějších atmosfér mírného pásma; 

převzato z [5] 

Voda 

 Přírodní vody jsou zředěným roztokem elektrolytů. Jejich agresivita vůči oceli je 

závislá především na schopnosti vody vylučovat vrstvy uhličitanu vápenatého. Tato reakce 

závisí hlavně na teplotě a na obsahu Ca
2+

, CO3
2-

, HCO3
-
, CO2, H

+
 i dalších iontů. Vrstva 

uhličitanu vyloučená z vody na oceli představuje bariéru, která ztěţuje difúzi kyslíku a jiných 

sloţek roztoku k povrchu ţeleza a naopak difúzi korozních produktů ţeleza v obráceném 

směru. Proto je při vzniku vrstvy uhličitanu vápenatého koroze ţeleza menší neţ                          

za podmínek, kdy se uhličitan vápenatý netvoří a kdy je povrch ţeleza pokryt pouze vrstvou 

rzi. Z čehoţ vyplývá, ţe vody, které mají nízkou uhličitanovou tvrdost (dešťová voda, měkké 

povrchové vody, destilovaná voda, kondenzáty apod.), mohou být vodami velmi agresivními. 

Tato agresivita roste s kyselostí (např. obsahem CO2), se zvýšeným obsahem chloridových 

a síranových iontů, se vzrůstající rychlostí proudění, teplotou a sniţující se alkalitou [5]. 

Půda 

 Půdní koroze má především elektrochemický charakter, který je umoţněn přítomností 

vody (půdního elektrolytu) a v ní rozpuštěných látek z ovzduší, z povrchu i z vnitřku země.  

Provzdušnění půdního elektrolytu je rozdílné a závisí na druhu půdy, zvláště prostupnosti. 

Moţný výskyt štěrbin mezi částicemi zeminy a povrchem kovu vede k nerovnoměrnosti 

napadení. U půd, které jsou dobře provlhčené a provzdušněné vzniká rovnoměrná koroze, 

naopak v půdách špatně provzdušněných dochází ke korozi lokální. Například půdy 

obsahující organické kyseliny jsou vysoce agresivní (tab. 2). Agresivitu půdy určují základní 
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faktory jako je např. zrnitost půdy ovlivňující její provzdušnění, povaha rozpuštěných solí, pH 

reakce, elektrická vodivost, vlhkost půdy a druh přítomných mikroorganismů [5].  

Půda 
νκ                           

(mm za rok) 

Max. pronik 
důlku                           

(mm za rok) 

Dobře provzdušněná hlinitá 0,006 0,12 

Silně kyselá rašelina 0,05 0,3 

Mírně kyselá s vyšším podílem 
organických dusíkatých látek 

0,017 0,17 

Málo provzdušněná jílovitá 0,042 0,22 

 

Tab. 2: Porovnání rychlosti koroze oceli v půdách různého charakteru; převzato z [5] 

Roztoky solí 

 V elektrické vodivosti vodných roztoků, v chemické afinitě a v reakci pH se projevuje 

chemická povaha soli. Zvýšením koncentrace soli ve velmi zředěném vodném roztoku           

se zvýší zejména elektrická vodivost roztoku, čím je přímo ovlivněn průběh elektrochemické 

koroze, coţ se projeví v celkovém zrychlení průběhu koroze [5]. 

Kyselá prostředí 

 Pro rychlost koroze v kyselých prostředích je rozhodující rychlost depolarizačních 

reakcí. Proto se rychlost koroze zvětšuje s koncentrací vodíkových iontů. Naopak přísady, 

které ztěţují postup elektrochemické reakce, korozi zpomalují [5]. 

3.2. Austenitické korozivzdorné oceli 

U uvedených ocelí je za normálních teplot jen fáze austenitická, nebo je v převaze. 

Můţe být stabilní nebo metastabilní a to podle celkového chemického sloţení [5]. Důleţitou 

vlastností austenitických korozivzdorných ocelí je taţnost a houţevnatost. Absence fázových 

přeměn vede za vysokých teplot k růstu zrna, bez moţné regenerace tepelným zpracováním 

[2]. V těchto ocelích je obsaţení niklu rozhodující pro udrţení austenitické struktury po 

ochlazení z teploty rozpouštěcího ţíhání. Austenit je tím stabilnější, čím vyšší je jeho obsah 

niklu. Další slitinové prvky podporující tvorbu a zvýšení stability austenitu jsou např. uhlík, 

dusík, mangan [5].  
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Podle obsahu základních slitinových prvků se austenitické oceli rozdělují                     

na chromniklové, chrommanganniklové a chrommanganové oceli. Chromniklové oceli 

obsahují 12 aţ 25% chromu, 8 aţ 38% niklu, 0,01 aţ 0,15% uhlíku. Mohou být také legovány 

dusíkem, molybdenem, křemíkem, mědí, popř. stabilizované niobem a titanem pro zvýšení 

korozní odolnosti a mechanických vlastností. Chrommanganniklové oceli jsou sloţeny           

z 12 aţ 22% chromu, 5 aţ 12% manganu, 3 aţ 8% niklu a 0,02 aţ 0,15% uhlíku. Dále také 

legované mědí, dusíkem, a molybdenem (popř. stabilizované titanem a niobem). 

Chrommanganové oceli s 10 aţ 18% chromu, 14 aţ 25% manganu, 0,02 aţ 0,08% uhlíku a 

dále legované dusíkem, molybdenem, mědí popř. stabilizované titanem a niobem [2]. 

3.2.1. Austenitické korozivzdorné oceli v některých prostředích 

Atmosféra 

Korozivzdorné oceli, obzvláště chromniklové typy, nemění ve vnitřní i vnější 

atmosféře svůj půdně světlý kovový vzhled. Atmosférické napadení u těchto ocelí není zcela 

patrné a hmotnostní úbytky těţce měřitelné. Odolnost vůči korozi u austenitických 

chromniklových typů je zpravidla vyšší neţ odolnost ocelí kalitelných martenzitických 

a feritických. Proto jsou austenitické oceli doporučovány pro vnější atmosférické podmínky. 

Působení přímořské atmosféry můţe způsobit změnu zbarvení chromniklových ocelí 

(ţlutohnědé skvrny), pod kterým nelze korozní napadení pozorovat [5]. 

Voda 

Chromniklové korozivzdorné oceli prakticky nenapadá voda destilovaná.                    

Při namáhání těchto typů ocelí střídáním horké a studené destilované vody nedochází 

k hmotnostním úbytkům. Vodovodní vodě odlišného původu korozivzdorné oceli odolávají 

do teploty asi 60°C. Pouze ve vodách s vysokým obsahem chloridů jsou doporučeny oceli 

legované molybdenem. Říční vody nepůsobí na korozivzdorné oceli agresivně ve srovnání 

s jinými materiály, které v těchto vodách korozi podléhají. Díky vlivu kyslíku na vznik 

pasivní vrstvy na povrchu korozivzdorné oceli je volný přístup kyslíku primární podmínkou 

dostatečné odolnosti ve slané vodě. Je-li omezen přístup kyslíku, např. v úzkých štěrbinách, 

vytvoří se činné oblasti (štěrbinová a bodová koroze), které omezují uplatnění 

korozivzdorných ocelí ve slané vodě [5]. 
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Roztoky solí 

Pokud nejsou v neutrálních, alkalických a silně oxidačních vodných roztocích solí 

obsaţeny halogeny, tak jsou austenitické a chromniklové oceli dostatečně odolné. Korozní 

rychlost korozivzdorných ocelí je určována přítomností volné kyseliny v kyselých roztocích. 

Za zvýšené teploty a při vysokých obsazích kyselin je třeba volit oceli legované molybdenem, 

popř. mědí. Jsou-li přítomny ionty halogenů, pak mohou především oxidační a kyselé roztoky 

solí způsobit porušení pasivního filmu korozivzdorných ocelí a bodovou korozi [5]. 

 

4. DEGRADACE VLASTNOSTÍ, HODNOCENÍ KOROZNÍCH ÚBYTKŮ 

 

4.1.  Primární uţitné vlastnosti kovu, koroze a další degradační děje 

Kovové matriály nepouţíváme jen z důvodu korozní odolnosti. Uplatnění kovu závisí 

v první řadě na jeho uţitných vlastnostech, jako jsou především vlastnosti mechanické 

(pevnost, pruţnost, atd.), skvělá tepelná nebo elektrická vodivost, či vzhled povrchu.                   

Pro plnění své funkce musí být kov dostatečně odolný proti korozi, coţ zaručí, ţe bude po 

celou dobu ţivotnosti kovu vyuţita jeho uţitná vlastnost bez omezení [7]. 

Koroze způsobuje sníţení základních uţitných vlastností materiálů, tj. sníţení 

plastických a pevnostních hodnot, lomových charakteristik, zhoršení estetických vlastností, 

zhoršení přestupu tepla, aţ nakonec můţe dojít k úplné ztrátě funkce (vzhledové 

znehodnocení, prokorodování stěny nádrţe, prasknutí potrubí apod.) [7]. 

Korozní praskání 

Ke koroznímu praskání dochází u některých materiálů v určitých prostředích vlivem 

tahových napětí, a to smíšeně, transkrystalově, nebo mezikrystalově. V prostředí obsahující 

dusičnany a alkálie se vyskytuje mezikrystalové korozní praskání měkkých uhlíkových ocelí a 

v prostředí chloridů zase traskrystalové praskání austenitických chromniklových ocelí. 

Významnou úlohu při rozvíjení korozního praskaní hraje struktura, chemické sloţení a 

velikost zrna. S rostoucí velikostí zrna roste i náchylnost ke koroznímu praskání [5]. Korozní 

praskání způsobuje výrazné ztráty pevnosti s malými kovovými ztrátami. Korozní trhliny 

mohou vyvolat aţ katastrofální selhání součástí konstrukcí [13]. 
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Korozní únava 

V případě, ţe materiál současně podléhá koroznímu prostředí a střídavému namáhání, 

pak dochází ke korozní únavě. Korozní únava se od korozního praskání liší tím, ţe je materiál 

namáhán střídavým napětím. Trhliny, které při únavě materiálu vznikají, jsou zpravidla 

transkrystalové a mohou se větvit. Čím kratší jsou napěťové cykly, tím větší vliv má korozní 

prostředí na ţivotnost materiálu [5]. Trhliny mají různé podoby: dírky, silné trhliny                     

aţ roztrţení. Dírky způsobené korozní únavou se mohou lehce zaměnit s únavovými trhlinami 

vzniklými mechanicky. Silné trhliny se vyznačují tím, ţe obě strany trubky praskají podél 

linie sváru [14]. 

Vodíková křehkost 

Přítomnost vodíku můţe v kovové mříţce způsobit značné poškození, které se projeví 

zkřehnutím materiálu, vločkovitostí, a při vyšších teplotách oduhličením nebo vodíkovou 

korozí [5]. Vstup vodíku do oceli můţe způsobit ztrátu taţnosti, nosné schopnosti, popraskání 

povrchu (obvykle jako submikroskopické trhliny), apod. Vodík se dostane do oceli při 

tepleném zpracování (karbonizace, čištění, moření, fosfátování, galvanické pokovování, atd.) 

nebo v průběhu výroby při válcování, obrábění, vrtání, svařování a pájení [15]. 

Kavitace 

Poškození kavitací je na přechodu mezi mechanickým opotřebením a korozí. 

Důvodem vzniku kavitace je tvorba a zánik plynných nebo parních bublin v proudící 

kapalině. Bubliny vznikají v místech, kde se tlak sníţil pod hodnotu tlaku kapaliny, např. při 

zúţení profilu, a koncentrují se v místech vyrovnání tlakových poměrů v kapalině. Tím 

vznikají rázy, které materiál namáhají. Určujícím faktorem vzniku kavitace je tedy opakující 

se mechanický ráz při zániku bublin v těsné blízkosti stěny, na kterou kapalina naráţí velkou 

rychlostí [5].  

 

4.2. Korozní zkoušky 

Pomocí korozních zkoušek se zjišťuje odolnost určitého materiálu a ochrana povrchu 

proti korozi za určitých podmínek. Korozní zkoušky rozdělujeme podle způsobu provádění  

na zkoušky laboratorní a atmosférické (terénní) [6]. 
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Laboratorní zkoušky: 

 Zkoušky nepřímé 

 Zkoušky cyklické 

 Napodobující zkoušky 

 Urychlené zkoušky – vyuţívají se ke srovnání odolností materiálů. Patří sem zkouška 

v solné mlze a kondenzační komoře [6]. 

Atmosférické (terénní) zkoušky: 

 Zkoušky v atmosféře – zjišťují korozní odolnost materiálu a povrchových úprav 

v různých druzích atmosfér. V průběhu zkoušky se sledují fyzikální vlastnosti 

atmosféry, vlhkost, chemické sloţení, teplota, doba slunečního záření, sráţky, 

prašnost, atd. Vyhodnocení korozní zkoušky v atmosféře se provádí z váhových změn. 

 Zkoušky v půdách – sledují agresivitu jednotlivých druhů půd na určité korozní 

ochrany. Tato zkouška spočívá v zakopání vzorku do půdy. Při hodnocení se popisují 

váhové a vzhledové změny. 

 Zkoušky v přírodních vodách – provádí se za přirozených podmínek ve vodních 

korozních stanicích na řekách, ve vodních nádrţích a mořích. Průběţně se sleduje 

chemické sloţení vody, pH, mechanické nečistoty, obsah rozpuštěných látek, teplota, 

rychlost proudění, atd. [6]. 

 

 

4.2.1. Vyhodnocení korozních zkoušek 

Vyhodnocení korozních zkoušek se rozděluje na kvalitativní a kvantitativní 

hodnocení. 

Hodnocení kvalitativní  

Provádí se jen v tom případě, kdy není moţné pouţít metody kvantitativní, např. při 

zkouškách povrchových ochran a atmosférických zkouškách. Kvalitativní hodnocení              

se provádí mikroskopicky, vizuálně nebo pomocí barevných indikátorů a výsledky těchto 

zkoušek se hodnotí srovnáním se standardy. Probíhá-li na povrchu ţelezného materiálu 

nerovnoměrná koroze, tj. katodová a anodová místa jsou oddělena, pak na těchto místech 

dochází k rozpuštění ţeleza [6]. 
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Hodnocení kvantitativní  

Posuzuje rozsah korozního poškození podle změn mechanických nebo funkčních 

vlastností, podle změny sloţení korozního prostředí a podle hmotnostních a rozměrových 

změn. Metoda zjišťování rozměrových a hmotnostních změn je vhodná pro hodnocení 

rovnoměrné koroze za předpokladu dokonalého odstranění korozních zplodin z povrchu 

zkoušeného kovu [6]. 

Experimentálně zjištěná velikost koroze K 

   
(       )      

 
      [g   m-2

] 

K – korozní úbytek na jednotku plochy [g/m
2
], m1 – hmotnost vzorku před korozní zkouškou 

[g], m2 – hmotnost vzorku po odstranění korozních zplodin [g],   - úbytek materiálu při 

slepém pokusu [g/m
2
], S – plocha povrchu vzorku [cm

2
]   

Rychlost koroze 

v k =  
    

  
  [g   m-2   den

-1
] 

t1 – doba expozice vzorku [den] 

Rychlost koroze lze vyjádřit mnoha různými způsoby v závislosti na aplikaci jako 

ztrátu hmotnosti na jednotku plochy a za jednotku času, jako počet molů transformovaných     

na jednotku povrchu za jednotku času nebo jako proudovou hustotu [3]. 

Korozní rozměrový úbytek 

U = 
(       )   

   
       nebo    U = 

 

      
      [-] 

U – korozní úbytek [-],   – měrná hustota (hmotnost) materiálu vzorku [g   cm
-2

] 

U skvrnité, bodové nebo důlkové koroze se vyhodnocuje hloubka bodů, důlků a skvrn. 

Pouţívá se mikroskopické proměření mezi dnem korozního důlku a polohou zaostření                 

na okraj, nebo proměřění indikátorem ostrým hrotem [6]. 
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5. PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

Z technického hlediska ochrany proti korozi rozdělujeme metody ochrany takto:  

1. Zvolit takový konstrukční materiál, který bude za určitých podmínek korodovat 

technicky přípustným způsobem, nebo upravit jeho sloţení tak, aby vyhovoval daným 

podmínkám. 

2. Změnit vlastnosti korozního prostředí tak, aby byla koroze sníţena na přípustnou 

míru, např. úprava korozního prostředí volnými inhibitory. 

3. Vyuţít způsobů elektrochemické ochrany v některých případech koroze 

v elektrolytech: 

a) Katodickou ochranou – katodickou polarizací na potenciály, při které je koroze 

silně potlačena 

b) Anodickou ochranou – anodickou polarizací na potenciály, při níţ je kov pasivní 

c) Elektrickými drenáţemi – sniţují korozní vlivy bludných proudů, především               

v půdě 

4. Opatřit konstrukční materiál ochranným povlakem s dostatečnou tloušťkou a korozní 

odolností pro zaručení dostatečné ţivotnosti. Je moţné vyuţít povlaky kovové, 

organické, anorganické nekovové, nanášeny řadou odlišných technologií [1]. 

 

5.1. Úprava korozního prostředí 

Sníţením nebo odstraněním koncentrace agresivních sloţek korozního prostředí 

sniţujeme rychlost koroze kovových materiálů, resp. převádíme korozní systém do pasivního 

stavu [6]. Typickým příkladem je ochrana proti atmosférické korozi vysoušením pod mez      

tzv. kritické vlhkosti. Dalším příkladem je ochrana proti koroznímu působení stop sirovodíku 

v atmosféře, jeţ způsobuje nebezpečnou nerovnoměrnou korozi přesněji důlkovou korozi 

energetickým zářením [1].  

Aplikování inhibitorů koroze patří k nejvýznamnějším metodám ochrany. Inhibitory 

jsou látky, které svou přítomností zpomalují celkový průběh korozního procesu. Svými 

oxidačními schopnostmi pasivují povrch kovu, blokují ho anebo brzdí průběh některé dílčí 

korozní reakce, např. vylučováním vodíku, a napomáhají vzniku korozních zplodin s lepšími 

ochrannými schopnostmi [1]. Rychlost korozního procesu se sniţuje důsledkem reakce 

inhibitoru a kovu při působení korozního prostředí, kdy vznikají v zóně rozhraní fází 

prostředí-kov tenké vrstvičky nebo filmy sloučenin či prvků [6]. 
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a) Fyzikální inhibitory – působí fyzikální adsorbcí, kdy se částice inhibitoru drţí          

na povrchu pomocí sil podobným silám Van der Walsovým. Tyto vazby jsou 

slabé, ale i tak vytvářejí vrstvu nebo i několik vrstev adsorbovaných molekul. Mezi 

fyzikální inhibitory patří některé organické látky, vodík, alkaloidy, koloidní 

hydroxidy některých kovů aj. [6].  

b) Chemické inhibitory – vytváří na povrchu kovu ochrannou vrstvu oxidací kovu, 

příp. vznikem primárních zplodin koroze, zvýšením alkality prostředí na fázovém 

rozhraní kov-prostředí, reakcí inhibitoru s kovem, nebo s jeho zplodinami. 

Chemické inhibitory se dělí na chemisorbční (přechodný typ), pasivační 

(sloučeniny s oxidačními vlastnostmi), tvořící povlaky, destimulátory                         

a elektrochemické inhibitory [6]. 

 

5.2. Elektrochemické ochrany 

Při korozi elektrochemické je podmínkou vytvoření korozního článku, kdy dochází 

k anodickému rozpouštění, tzv. korozi anody, přičemţ katoda se nerozpouští a je před korozí 

chráněna [6]. 

Katodická ochrana kovů 

Katodická ochrana (obr. 13) působí proti vlastní termodynamické příčině koroze. 

Zákonitosti, kterými se katodická ochrana řídí, lze odvodit ze zjednodušených polarizačních 

diagramů. Jestliţe má kov výraznou oblast imunity a k jeho zpolarizování do této oblasti není 

třeba vysokých hustot proudu, potom lze dostatečně sníţit korozi. Tomuto typu ochrany 

nejvíce vyhovují případy koroze uhlíkové oceli v neutrálních elektrolytech a také olovo lze 

zpolarizovat do oblasti imunity malými hustotami proudu. Tento způsob protikorozní ochrany 

je vhodný např. pro olověné pláště kabelů v půdě [1]. 

Největší oblast vyuţívání katodické ochrany tvoří ochrana zařízení uloţených v zemi, 

především ocelových potrubí. Ve spojení s protikorozní izolací tvoří nejvýhodnější ochranu 

proti korozi pro různá dálková potrubní vedení a plynovody [1]. 
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Obr. 13: Princip katodické ochrany aktivně korodujícího kovu; převzato z [7] 

 

Anodická ochrana kovů 

Hlavním úkolem anodické ochrany je udrţet potenciál chráněného kovu v rozmezí 

odpovídajícím potenciálové oblasti pasivity kovu. Anodické ochrany docílíme stejnosměrným 

elektrickým proudem, kdy je chráněný kov zapojen na kladný pól zdroje jako anoda. 

Ochranný proud tedy odpovídá koroznímu proudu v pasivním stavu, jehoţ účinkem se pasivní 

vrstva obnovuje [1].  Pro bezpečnou ochranu anodickou polarizací je třeba, aby byl zdroj při 

náhodné aktivaci schopen převést chráněný kov zpět do pasivního stavu, coţ vyţaduje vyšší 

proudovou hustotu neţ je kritická pasivační hustota proudu v daném prostředí (obr. 14) [6].  

 

Obr. 14: Princip anodické ochrany; převzato z [7] 
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Příkladem anodické ochrany je např. titan v kyselině sírové i solné, uhlíkatá ocel 

v roztocích alkalických hydroxidů a nerezavějící oceli v kyselině sírové při vyšších 

koncentracích a teplotách [1]. Za přítomnosti halogenních iontů, které ruší pasivitu kovů 

v substituci kyslíku nebo látek schopných elektrochemické oxidace na chráněném povrchu 

(silná organická nebo anorganická činidla) je účinnost anodické ochrany sniţována [6]. 

 

5.3. Ochranné povlaky 

Ochranné povlaky patří mezi nejrozsáhlejší skupinu ochrany proti korozi. 

Nejrůznějšími způsoby jsou vytvářeny různé typy povlaků jako např. kovové, organické            

i anorganické nekovové povlaky. Mají velmi rozmanitý mechanismus jejich ochranného 

působení od změny ochranných vlastností korozních zplodin přes elektrochemickou účinnost                 

aţ po schopnost inhibovat korozi změnou sloţení pronikajícího prostředí [1]. 

Kovové povlaky 

Funkce kovových povlaků a vrstev můţe být ozdobná nebo ochranná. Také můţe 

povrchu dodávat i jiné poţadované vlastnosti, např. odolnost proti otěru, elektrickou vodivost, 

odrazivost světla apod. Ochranná funkce kovových vrstev spočívá v protikorozním legování, 

bariérové ochraně povrchu a katodické ochraně [4]. 

Kovové povlaky jako je zinek a jeho slitiny jsou běţně pouţívané k ochraně oceli proti 

atmosférické korozi. Mědí a mosazí se kovy potahují jak pro lepší odolnost proti korozi,                

tak pro dekorativní účely. Z hlediska antikorozní ochrany rozlišujeme dva typy kovových 

povlaků: 

a) ty, které jsou ušlechtilejší neţ povrch – povlaky z chromu, niklu a mědi (obr. 15 a) 

b) ty, které jsou méně ušlechtilé – povlaky ze zinku, kadmia a hliníku (obr. 15 b) 

V obou případech povlak vytváří bariéru mezi základním kovem a agresivním 

prostředím a tím korozi sniţuje. Rozdíl mezi těmito dvěma typy povlaků se projeví 

v přítomnosti vad, jako jsou póry nebo škrábance. Kovové vrstvy mohou být vyrobeny 

pomocí různých procesů, např. pokovováním, galvanickým pokovováním, ponořením                  

do tekutého kovu apod. [3] 
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                          a)                                                                       b) 

Obr. 15: Koroze v přítomnosti povlaků, které jsou (a) více ušlechtilé a (b) méně ušlechtilé; 

převzato z [3] 

 

Anorganické nekovové povlaky 

Existují dva typy anorganických nekovových povlaků: konverzní povlaky a kompaktní 

vrstvy. Konverzní povlaky jsou obvykle rozděleny podle jejich výrobních procesů do tří 

skupin:  

 Povlaky získávané eloxováním 

 Povlaky získávané fosfátováním 

 Povlaky získávané chromatováním [3] 

Povlaky získávané eloxováním jsou oxidické vrstvy na hliníku a jeho slitinách               

(obr. 16) vytvořené anodickou nebo chemickou oxidací. Vrstvy chrání materiál proti korozi 

v kombinaci s nátěry nebo i samostatně. 

  

   

              porézní vrstva 

 

            bariérová vrstva 

                       kov 

Obr. 16: Struktura oxidické vrstvy na hliníku; převzato z [3] 
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 Fosfátování se pouţívá na ocel, částečně i na zinek. Povlaky jsou tvořeny 

nerozpustnými krystalickými fosforečnany, které do určité míry odolávají i deformaci. 

Povlaky získané fosfátováním nezajišťují ochranu materiálu na dlouho dobu kvůli snadnému 

mechanickému poškození a poréznosti.  Povlaky získané chromatováním se vytvářejí                        

na neţelezných kovech, jako mědi, mosazi, kadmiu, zinku apod. Vrstva se vytváří                                

u chromátových roztoků oxidačně redukčními pochody, obsahuje komplexy šestimocného          

a trojmocného chrómu a je amorfní. Právě komplex trojmocného chrómu dává povlaku 

tvrdost a pevnost. 

Do skupiny kompaktních vrstev zařazujeme cementové vrstvy, keramické smalty, 

tepelně slinuté ţáruvzdorné kysličníky a jiné. Odolávají vnějším činidlům a jsou nepropustná 

vůči agresivnímu vnějšímu prostředí [1]. 

Organické povlaky 

Podle tloušťky povlaku lze organické vrstvy dělit na povlaky z plastů a pryţí, vrstvy 

tmelů a štěrkových hmot, obklady deskami z plastů a pryţí, nátěry a vrstvy olejů, vosků             

a vazelín [4]. Povlaky z pryţí a plastických hmot se vytváří z polymerů, jako např. celulózy, 

polyetylénu, polyvinylchloridu, teflonu, syntetických kaučuků apod. Pouţívají se nejen jako 

ochrana proti korozi, ale i lepivosti a opotřebení. Rozhodujícím faktorem pro ţivotnost 

organického povlaku je difúze korozního prostředí do povlaku [1]. 

Nátěry  

Nátěry se vyuţívají na ochranu a také pro jejich estetické účinky. Vznikají vytvořením 

polymerního filmu, jehoţ základními sloţkami jsou pojiva, ředidla, těkavá rozpouštědla           

a pigmenty. Pojiva, jako např. elastomery, reaktoplasty a termoplasty, zajišťují přilnavost 

k povrchu a soudrţnost nátěru. Pigmenty rozhodují o konzistenci hmoty, barvě i rychlosti 

pronikání prostředí nátěrem. Pasivují povrch kovu (chroman zinečnatý), převádí agresivní 

ionty na nerozpustné sloučeniny (suřík), nebo kovu poskytují katodickou ochranu (práškový 

Al a Zn) [1]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Předmětem hodnocení experimentální části je zjištění míry vnějšího korozního napadení 

tenkostěnných trubek o průměru zhruba 20 mm a tloušťce stěny 2 mm z oceli ČSN 17240, 

ČSN 11353 a porovnat jej s původním stavem a stavem po šestiměsíční expozici v prostředí 

hlušinové sypaniny. Vzorky trubek byly dodány ve formě cca 150 mm dlouhých výřezů           

po zhruba osmnáctiměsíční exploataci v daném prostředí. Jedná se o teplosměnné trubky 

slouţící k ohřevu vody vyuţívajícím teplo zmíněného prostředí. 

 

6.1. Trubka z oceli ČSN 17240 

Ocel třídy ČSN 17240 je korozivzdorná austenitická chrom-niklová ocel, 

nestabilizovaná a lehce svařitelná, která se vyrábí z elektrooceli. Korozivzdorná austenitická 

chrom-niklová ocel odolává mezikrystalové korozi u plechů do tloušťky cca 6 mm, které jsou 

svařené a současně musí vyhovovat zkoušce podle ČSN 03 8169 ve stavu po svaření bez 

dalšího zcitlivění. Je vhodná pro konstrukci chemických zařízení a podle normy ČSN 69 0010 

i pro tlakové nádoby. Ocel ČSN 17240 je vhodná také pro prostředí oxidační povahy, pro 

silné anorganické kyseliny nízké koncentrace v oblasti normálních teplot a slabé organické 

kyseliny střední koncentrace a středních teplot. Pouţívá se v prostředí se zanedbatelnou 

korozí a vysokou čistotou produktu např. potravinářský, farmaceutický průmysl. Chemické 

sloţení dané oceli udává tabulka 3 [12]. 

Tab. 3: Chemické sloţení oceli 17240 [12] 

ČSN 41 7240 C [%] Mn [%] Si [%] Cr [%] Ni [%] P [%] S [%] 

Chemické složení 
(rozbor tavby) % 

max. 0,07 max. 2,0 max. 1,0 
17,0 až 

20,0 
9,0 až 
11,5 

max. 0,045 max. 0,030 

 

      

          Obr. 17: Trubka ČSN 17240                             Obr. 18: Trubka ČSN 17240 

           po šestiměsíční expozici                                    po osmnáctiměsíční expozici 
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U trubky oceli ČSN 17240 po osmnáctiměsíční expozici byly mechanicky odebrány 

příčné a podélné vzorky. Kaţdý vzorek byl důkladně očištěn a zbaven korozních usazenin            

a nečistot na vnější i vnitřní straně. Následně byly všechny vzorky zality za studena                

do pryskyřice a po vytvrzení broušeny za mokra pomocí série SiC brusných papírů 

s odstupňovanou zrnitostí. Na závěr byly vzorky leštěny. Stejným způsobem se postupovalo i 

u vzorků z oceli ČSN 11353. 

     

Obr. 19: ČSN 17240 po expozici – podélný     Obr. 20: ČSN 17240 po expozici – příčný řez,    

řez, vady povrchů, leštěný stav           vady povrchů, leštěný stav 

 

Obr. 21: Etalon ČSN 17240 podélný řez, výrazné deformační pásy; převzato z [16] 

Dodané výřezy trubky z oceli ČSN 17240 jsou pravděpodobně podélně svařované. 

Mikrostruktura je čistě austenitická s výskytem výrazných deformačních pásů. Ocel             

ČSN 17240 je bez známek výrazné interakce s daným prostředím, jak koroze celkové,                

tak lokální, o čemţ svědčí obrázek 17 a 18. Stav dodaných vzorků oproti minulým šetřením 

tedy neprokázal ţádné pozorovatelné změny podelným řezem a příčným řezem také ne                 

(obr. 19, 20, 21). Hodnocení stavu vzorků bylo prováděno na světelném mikroskopu Olympus 

GX 51. 
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SEM analýzou usazenin a korozních produktů byly zjištěny stopy jediné usazeniny           

po expozici v prostředí haldy. Usazeniny na bázi Si-Al-O se vyskytují na obou površích                    

bez prokazatelné interakce s dodanými vzorky. Analýza byla prováděna elektronovým 

řádkovacím mikroskopem ASPEX PSEM eXplorer vybaveným  EDX analyzátorem. 

 

6.2. Trubka z oceli ČSN 11353 

Ocel třídy ČSN 11353 je ocel jednoúčelová vyuţívaná k výrobě bezešvých trubek 

tvářených za studena, potrubí a staticky namáhaných součástí trubkových konstrukcí. 

Chemické sloţení oceli ČSN 11353 uvádí tabulka 4 [11]. 

Tab. 4: Chemické sloţení oceli 11353 [11]  

ČSN 41 1353 C [%] P [%] S [%] P+S [%] 

Chemické složení 
(rozbor tavby) 

max. 0,18 max. 0,05 max. 0,05 max. 0,09 

 

          

Obr. 22:  Trubka ČSN 11353                            Obr. 23: Trubka ČSN 11353                                                                                                                    

po šestiměsíční expozici                                     po osmnáctiměsíční expozici 

 

Vnější i vnitřní povrch trubky z oceli ČSN 11353 je do určité míry znehodnocen 

technologií výroby. Proto se zejména ve vnějším povrchu objevuje vyšší obsah pórů, trhlinek, 

vměstků atd. Po osmnáctiměsíční expozici je povrch trubky napaden povrchovoou korozí 

s větším výskytem půdních usazenin a korozních produktů neţ po expozici šesti měsíců          

( obr. 22 a 23). Na obou površích však nebyla zjištěna ţádná lokální napadění, ani po 

důkladné analýze celého obvodu. V porovnání se stavem trubky po šestiměsíční expozici je 

jiţ na příčném řezu výrazně viditelné korozní napadení vnějšího i vnitřního povrchu pouhým 

okem (obr. 24). 
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Po naleptání vzorku trubky oceli třídy ČSN 11353 (obr. 25) můţeme vidět                 

feriticko-perlitickou strukturu s minoritním podílem perlitu a rovnoměrnou distribuci velikosti 

zrna. Velikost zrna se zvětšuje a podíl perlitu se zmenšuje především v oblasti vnějšího 

povrchu. Tato oblast vykazuje známky oduhličení.  Na obrázku 26 a 27 můţeme pozorovat 

úbytek tloušťky stěny na příčném řezu vzorku po exploataci šesti a osmnácti měsíců. Těmito 

standartními metalografickými postupy byly hodnoceny příčné a podélné řezy dodané trubky 

ve stavu leštěném i leptaném na světelném mikroskopu Olympus GX 51. 

Pomocí SEM analýzy usazenin a korozních produktů byla zjištěna přítomnost 

zelenošedé usazeniny na bázi Si-Al-O, jako v případě oceli třídy ČSN 17240, v některých 

oblastech však obohacena o vápník (uhličitan vápenatý). Ojediněle byl zaznamenán i výskyt 

síry, pravděpodobně se jedná o zeminu. Poslední usazenina zaznamenaná v některých částech 

trubky byla rezavé barvy a zahrnovala vysoký podíl oxidických sloučenin ţeleza,                     

které zeminou prosákly. K SEM hodnocení usazenin byl opět pouţit řádkovací elektronový 

mikroskop ASPEX PSEM eXplorer s EDX analyzátorem.  

        

Obr. 24: Trubka ČSN 11353 příčný řez,                Obr. 25: Trubka ČSN 11353 po expozici     

expozice 6 měsíců (vlevo) a 18 měsíců (vpravo)    osmnáct měsíců, příčný řez, leptaný stav 

            

Obr. 26: Tloušťka stěny trubky ČSN 11353, Obr. 27: Tloušťka stěny trubky ČSN 11353,   

expozice 6 měsíců, příčný řez, leptaný stav        expozice 18 měsíců, příčný řez, leštěný stav  
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Experimentální měření tloušťky stěny bylo prováděno na metalografických výbrusech 

elektronovým mikroskopem a to pouze u oceli ČSN 11353, protoţe u oceli třídy ČSN 17240 

nebyly zjištěny ţádné známky korozního napadení a bliţší analýza se jeví jako nadbytečná. 

6.2.1. Měření tloušťky stěny 

Měření tloušťky stěn u trubky z materiálu 11353 bylo provedeno na metalografických 

výbrusech pěti příčně odebraných vzorků milimetrovým měřítkem při 50,4 násobném zvětšení 

na matnici světelného mikroskopu. Pro dosaţení přesnějších údajů a většího počtu hodnot 

byly vzorky broušeny a leštěny po obou řezech a tyto pak označeny jako strana a, b. Na kaţdé 

straně příčného řezu všech pěti vzorků po expozici byly narýsovány lihovým fixem pomocné 

linky vţdy v šestnácti úsecích, jejichţ středy byly od sebe úhlově vzdáleny 22,5°. V blízkosti 

kaţdé pomocné linky, protínající stěnu trubky, byla změřena tloušťka stěny vţdy třikrát a to 

z důvodu členitosti povrchu. Ze tří hodnot změřených na kaţdém úseku obou řezů se vypočetl 

aritmetický průměr a vypočtené průměry byly zapsány do tabulek, podle kterých se hodnotil 

korozní úbytek. 

6.2.2. Zpracování hodnot 

Hodnoty tloušťek všech pěti vzorků po obou řezech byly zapsány do tabulek 5 aţ 9              

a zaneseny do grafické závislosti tloušťky stěny na měřeném úseku (obr. 28 aţ 37). V kaţdém 

úseku měření byla u vzorku brána zprůměrovaná tloušťka ze tří naměřených hodnot. Graf 

závislosti tloušťky stěny na poloze měření byl vytvořen pro kaţdý řez a proloţen 

polynomickou spojnicí trendu. 

 

 

 

 

 



28 
 

Tab. 5: Vzorek 1 po osmnáctiměsíční expozici

 

                    
Obr. 28: Křivka vzorku 1, strana a 

            

Obr. 29: Křivka vzorku 1, strana b 

 

Tab. 6: Vzorek 2 po osmiměsíční expozici

 

             
Obr. 30: Křivka vzorku 2, strana a 

             
Obr. 31: Křivka vzorku 2, strana b 
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Tab. 7: Vzorek 3 po osmnáctiměsíční expozici

 

            
Obr. 32: Křivka vzorku 3, strana a 

            
Obr. 33: Křivka vzorku 3, strana b 

 

Tab. 8: Vzorek 4 po osmnáctiměsíční expozici

 

            
Obr. 34: Křivka vzorku 4, strana a 

            
Obr. 35: Křivka vzorku 4, strana b 
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Tab. 9: Vzorek 5 po osmiměsíční expozici

 

    
Obr. 36: Křivka vzorku 5, strana a 

            
Obr. 37: Křivka vzorku 5, strana b 

 

Při prvním měření byla zjištěna průměrná tloušťka stěny neexponované trubky 

(etalonu) 2048 μm a po šestiměsíční expozici 1997 μm. Z důvodu kolísavé tloušťky stěny                

u etalonu nebyl korozní úbytek stěny jednoznačně prokazatelný. Proto bylo provedeno 

statistické hodnocení na souboru 700 měření, kterým byl konstatován korozní úbytek kolem 

50 μm. Po osmnácti měsících expozice se pak průměrná tloušťka stěny pohybuje kolem 

1760μm a to i při zahrnutí extrémů s minimem 1545 μm (obr. 38). Po srovnání všech 

naměřených hodnot uvedených v tabulce 10 byl stanoven průměrný korozní úbytek stěny 

trubky po osmnáctiměsíční expozici na 289 μm s minimem 117 μm a maximem 455 μm. 

Tab. 10: Průměrná tloušťka stěny trubky před a po expozicích, korozní úbytek
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Obr. 38: Křivka úbytky tloušťky stěny trubky ČSN 11353 před a po expozici 6 a 18 měsíců 

v hlušině haldy 

 

Průměrnou tloušťku stěny po obvodu původní trubky a trubek po expozici udává obrázek 

39. Vzhledem k velmi kolísavé tlouštce v určitých místech stěny bylo třeba upravit odlehlé 

hodnoty (extrémy) pro přibliţně stejný tvar všech tří křivek. 

                

                 Obr. 39: Srovnání tloušťky stěny vzorku po obvodu před a po expozicích 
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7. DISKUSE A ZÁVĚRY 

 

Korozi kovů můţeme definovat jako samovolný děj, který napadený materiál 

znehodnocuje chemickým nebo fyzikálním působením prostředí. Mění strukturu materiálu, 

vzhled, pevnost a projevuje se hmotnostními a rozměrovými úbytky.  Odhaduje se, ţe koroze 

ničí jednu čtvrtinu světové roční produkce oceli, coţ odpovídá asi 150 milionům tun za rok. 

Tato práce posuzuje aktuální stav napadení trubek z oceli ČSN 11353 a ČSN 17240 

vystavených po dobu osmnácti měsíců prostředí hlušiny haldy. Stav dodaného vzorku oceli 

jakosti 11353 je v praktické části srovnáván s původním stavem a stavem po šestiměsíční 

expozici v daném prostředí. Hodnotí korozní úbytek tloušťky stěny metalografickými 

metodami na optickém mikroskopu, korozní produkty a usazeniny SEM analýzou. 

Provedené zkoušky pro dané podmínky potvrdily jednoznačně vyšší odolnost 

korozivzdorné austenitické oceli ČSN 17240 proti koroznímu napadení. Povrch totiţ 

nevykazuje ţádné známky koroze ani korozního úbytku tloušťky stěny. Na povrchu byly 

zaznamenány jen korozní produkty na bázi Si-Al-O. Ve srovnání s ocelí ČSN 11353 je však 

třeba zváţit podstatně vyšší ekonomickou i technologickou náročnost při výrobě potřebného 

potrubí pro ohřev vody v prostředí hlušinové sypaniny. Vzhledem k povaze řešeného 

problému se širší hodnocení tohoto materiálu jeví jako nadbytečné. 

U trubky z oceli ČSN 11353 je situace opačná. Trubka po osmiměsíční expozici 

vykazuje značný výskyt povrchového korozního napadení s většími lokalitami usazenin. 

Standartními metalografickými postupy nebyly na příčných řezech vzorků zjištěny ţádné 

známky lokalizovaných typů koroze. Na druhou stranu korozní úbytek stěny je ve srovnání 

s trubkou z oceli ČSN 17240 zřetelnější a dosahuje v průměru 289 μm, v extrémních 

případech aţ 455 μm, coţ představuje téměř čtvrtinu původní tloušťky stěny. Podle 

provedených šetření se zdá, ţe je trubka přibliţně v jedné polovině své ţivotnosti. 

 Způsob napadení na vnějším a vnitřním povrchu i na ploše příčného řezu dodaných 

výřezů trubky oceli ČSN 11353 je prakticky totoţný, coţ naznačuje, ţe byla ocel ve styku 

pouze s vnějším prostředím. Tudíţ trubkou neprotékalo ţádné médium, coţ v praxi můţe vést 

k interakcím mezi vnitřním a vnějším prostředím (tlak media, rozdíly a působení teploty, 

apod.), které mohou mít negativní důsledky jako např. únavové procesy, orosení povrchu, 

kavitace atd. Proto není takový způsob odběru zkušebního materiálu nejvhodnější. Vhodnější 
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by tedy byl odběr materiálu, kterým médium protéká, čímţ by trubka odpovídala podmínkám 

předpokládaného provozu. 

Vzhledem k proměnlivé excentricitě, čistotě a tloušťce stěny u trubek daných jakostí 

by bylo vhodné znát původní stav místa, ze kterého byly vzorky odebrány, nebo alespoň 

původní tloušťku stěny. Pro přesnější hodnocení úbytku tloušťky stěny materiálu by bylo 

vhodné posuzovat stejný vzorek v daných časových intervalech před a po expozici např. 

pomocí gravimetrických metod a k posouzení míry degradace mechanických vlastností by 

bylo třeba dodat větší mnoţství materiálu. 
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