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ABSTRAKT 

Předložená disertační práce se zabývá elektrochemickým měřením pomocí železných 

a oxidových elektrod v koncentrovaných roztocích a taveninách hydroxidu sodného. Pro 

elektrochemické experimenty v teplotním intervalu 25 – 650 
o
C byla sestavena 

experimentální aparatura. Aktivní povrch pracovní elektrody byl regulován pomocí 

mikrometrického šroubu. Hodnoty pH v intervalu 14 – 17 byly počítány z termodynamických 

údajů pro koncentrované roztoky NaOH a teplotu 110 
o
C. Získané hodnoty pH byly použity 

pro vysvětlení výsledků elektrochemických měření. Pro elektrochemické experimenty v 1M 

roztoku NaOH byly použity vybrané materiály na bázi železa. Byl testován vliv rychlosti 

polarizace na elektrochemické reakce na železné pracovní elektrodě v roztocích NaOH o 

různých koncentracích (31, 50 a 69 hm%). Na povrchu železné pracovní elektrody byl 

elektrochemicky připravován nanostrukturovaný magnetit v oblasti transpasivity při 

vylučování kyslíku a vzniku železanů. Byla studována přímá elektrochemická redukce takto 

připraveného magnetitu v roztocích NaOH o různé koncentraci. Byl studován vliv vývinu 

vodíku na tuto redukci. Na základě těchto experimentů byly nalezeny rozdíly mechanismu 

mezi roztoky o koncentraci 31 hm% a poloprovozně používaném roztoku o koncentraci 50 

hm%. Byla navržena a odzkoušena metoda „in situ“ stanovení obsahu vody v kyselé a oxidu 

sodného v zásadité tavenině NaOH při teplotě 400 
o
C. V této souvislosti byl rovněž studován 

pomocí matematického modelování způsob vazby vody v kyselé tavenině NaOH. Rovněž 

byly řešeny možnosti elektrochemického stanovení stupně odmoření nerezové austenitické 

oceli AISI 304 v průmyslových podmínkách. Byla navržena jednoduchá a rychlá metodika 

založená na voltametrických a elektrochemických impedančních měřeních v prostředí 1M 

NaOH.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Oxidy železa, magnetit, hematit, katodická redukce oxidů, hydroxid sodný, oxid 

sodný, tavenina hydroxidu sodného, bazicita tavenin, odmořování austenitických nerezových 

ocelí, struktura alkalických roztoků a tavenin. 
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ABSTRACT 

The thesis addresses electrochemical measurements using iron and iron oxide  

electrodes in concentrated solutions and melts of sodium hydroxide. The experimental 

apparatus was assembled for the electrochemical experiments by the temperature range 25 – 

650 
o
C. Active surface of the experimental sondes was produced with micrometer movement 

of the electrode. Values of pH in the range of 14-17 were calculated from thermodynamic 

data for concentrated NaOH solutions for the temperature of 110 
o
C. The pH values were used 

for explanation of the received results of electrochemical experiments. Selected iron-based 

materials were used for experiments in 1M (4 % w/w) NaOH. A wire electrode of pure iron 

was prepared. Influence of scan rate on the electrochemical reactions of the wire electrode 

was studied in solution of NaOH with different concentrations (31, 50 and 69 % w/w). 

Nanostructured magnetite was electrochemically prepared on the surface of the wire electrode 

in the transpasivity region of oxygen and ferrates formation. Direct electrochemical reduction 

of the magnetite was studied in NaOH solutions with different concentrations. Influence of 

the electrochemically produced hydrogen on the reduction of magnetite was investigated. 

Based on these experimental data, several differences of reduction mechanism in the solutions 

having concentration of 31 and 50 % were found. A method for “in situ” determination of 

H2O and Na2O was designed in acidic and basic melts of NaOH at temperature of 400 
o
C. A 

mechanism of water bonds was studied in acidic melts of NaOH by mathematical modeling. 

Possibilities of electrochemical descaling quality determination of austenitic stainless steel 

AISI 304 were solved as well. Simply, easy and fastened voltammetric and electrochemical 

impedance methods was suggested for this determination in 1M solution of NaOH . 

 

KEY WORDS 

 Iron oxides, magnetite, hematite, cathodic reduction of oxides, sodium hydroxide, 

sodium oxide, sodium hydroxide melt, basicity of melts, pickling of austenitic stainless steels, 

structure of alkaline solutions and melts.  
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1. ÚVOD 

Předložená disertační práce se zabývá oxidačně – redukčními reakcemi železa a ocelí 

v soustavě NaOH – H2O. Tato soustava má velký praktický význam v celém rozsahu 

koncentrací pro studium oxidačně-redukčních reakcí železa. Ve zředěném 1M roztoku NaOH 

při teplotě 25 
o
C je možno provádět simulace koroze ocelové výztuže v betonu. 

V koncentrovaných roztocích v rozsahu 31 hm% - 69 hm% probíhá intenzivní výzkum přímé 

elektrochemické redukce oxidů železa. Pokud se v tomto procesu použije jako zdroj energie 

některý z obnovitelných zdrojů – kupříkladu fotovoltaika, pokládá se tak základ „zelené 

metalurgie“ – technologie, která pro svůj provoz nevyžaduje jako redukčního činidla koksu, 

neprodukuje v poslední době diskutovaný CO2. Tavenina NaOH při teplotách přes 400 
o
C má 

technologický význam v procesech povrchových úprav ocelí při jejich redukčním moření.  

Oxidačně-redukční reakce železa probíhají v těchto soustavách při různých teplotách 

(25–400 
o
C) a různých koncentracích NaOH, tj. za určitých acidobazických podmínek. 

Vyhodnocení bazicity v celém rozsahu koncentrací a teplot není zdaleka jednoduché. 

V některých oblastech je potřeba k vyhodnocení bazicity použít i jiný způsob než pouze 

klasické měření pH metrem, tj. termodynamické výpočty resp. přímé elektrochemické měření 

bazicity „in situ“ v tavenině NaOH. Pro získání představy o disociaci a typech iontů v 

koncentrovaných roztocích a v tavenině se provádí matematické modelování struktury. 

Zředěné roztoky lze vymezit hodnotami pH 7 – 14 při teplotě 25 
o
C (tj. do koncentrace 

1mol/dm
3
 NaOH). Údaje o bazicitě lze získat běžně používanými laboratorními postupy. V 

takovýchto roztocích se provádí elektrochemické měření voltametrie, chronoamperometrie, 

chronocoulometrie a elektrochemické impedanční spektroskopie. 

Situace je však komplikovanější u koncentrovaných roztoků při v rozmezí 2 – 20 

mol/kg NaOH. Pro termodynamické výpočty rovnovážných stavů elektrochemických reakcí 

za účasti vodných roztoků NaOH je nezbytné znát jejich aktivity za reálných reakčních 

podmínek. V těchto koncentrovaných soustavách se složení vyjadřuje pomocí molality 2-25 

mol/kg pro teploty 25 – 200 
o
C. Hodnoty pH v těchto soustavách nelze měřit, ale pouze 

počítat z termodynamických údajů. V těchto případech nabývají vypočtené hodnoty pH až 17. 

Tento postup není běžně známý v chemické praxi. V těchto roztocích se provádí katodická 

redukce magnetitu za různých experimentálních podmínek. 
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Při měření v roztaveném NaOH se musí rozlišovat tavenina kyselá (s obsahem vody) a 

tavenina zásaditá (s obsahem Na2O). Bazicitu taveniny při teplotě 400 
o
C není možné 

jednoduše vypočíst, je však možné ji měřit „in situ“ a to stanovením příslušných složek. 

V tavenině se provádí měření obsahu H2O a Na2O a redukční tavenina s obsahem NaH se 

používá v procesu předběžného moření austenitické oceli. 

 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je studium oxidačně-redukčních reakcí železa a ocelí 

v roztocích a taveninách soustavy NaOH – H2O. K tomuto účelu byly definovány následující 

dílčí cíle:  

 Literární rešerše: Možnosti exaktního vyjádření bazicity koncentrovaných roztoků a 

hydroxidových tavenin za zvýšené teploty. Pourbaix diagramy potenciál – pH  pro 

železo za zvýšené teploty. Volba vhodných elektrochemických metod a složení 

modelových alkalických roztoků. Anodické reakce železa v oblasti vylučování kyslíku 

za vzniku železanů. Katodická redukce oxidů železa v oblasti vylučování vodíku za 

vzniku železa. Redukční moření ocelí v alkalických taveninách. 

 Stavba experimentálního zařízení pro elektrochemická měření v roztocích a 

taveninách soustavy NaOH – H2O, návrh konstrukce experimentální sondy a vyřešení 

definovaného povrchu elektrody pro užití jiných než plochých kovových vzorků 

(dráty, tyče). 

 Elektrochemická měření v alkalických roztocích a popis mechanismu anodické 

oxidace a katodické redukce na železné a oxidové pracovní elektrodě. Aplikace 

získaných výsledků pro měření v taveninách. 

 Elektrochemické in situ stanovení obsahu vody v roztaveném hydroxidu sodném  

 Měření na reálných průmyslových vzorcích austenitických ocelí. Studium možností 

hodnocení stupně odmoření povrchu ocelí v průběhu technologického procesu pomocí 

elektrochemických metod.  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. Konstrukce experimentální aparatury a měřící sondy 

Elektrochemická měření byla realizována prostřednictvím potenciostatu-galvanostatu 

Voltalab PGZ301 (fy Radiometer Analytical, Francie). Naměřená data byla analyzována 

pomocí programu Voltamaster 4. 0. Z něj bylo možné data následně vyexportovat ke 

zpracování do prostředí Microsoft Excel. 

Pro nerovnovážná elektrochemická měření (např. cyklická voltametrie, 

chronopotenciometrie, chronoamperometrie) je nutné znát plochu použitých elektrod. Tu je 

možné vypočítat za předpokladu, že jsou známy její geometrické rozměry a hloubka jejího 

ponoru. Pro regulaci ponoru pracovní sondy (obsahující všechny 3 elektrody) byl zvolen 

jednoduchý princip mikrometrického šroubu. Aby jej bylo možné regulovat s poměrně velkou 

citlivostí, byl zkonstruován mosazný šroub se závitem se stoupáním 1mm (jedno otočení 

šroubu kolem své osy = 1mm posuvu na délce závitu). Uvnitř šroubu byl vyvrtán otvor pro 

umístění všech tří elektrod v ochranné keramické trubici. Otočný plášť sondy byl pomocí 

rysek rovnoměrně rozdělen na deset stejných dílů, což znamená, že pootočení o jednu rysku 

znamená změnu ponoru sondy o 0,1 mm. Detail regulační části je uveden na obr. 1. Ponor byl 

nastavován od doteku pracovní elektrody s hladinou taveniny, který bylo možné identifikovat 

buď pomocí měřícího přístroje, nebo i vizuálně. 

 

Obr. 1. Měřící sonda s detailem regulační části. 
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Pro elektrochemická měření byly jako elektrody použity: 

Pomocná elektroda: Ni drát o průměru 1mm.  

Referenční elektroda: Hg/HgO/1M NaOH pro měření při 25 
o
C v 1M NaOH; Fe4N pro 

měření za vyšší teploty (110 a 400 
o
C) s NaOH o vyšší koncentraci než 1 mol/dm

3
. 

Pracovní elektroda: 

1. Pt drát o průměru 1 mm. 

2. Fe drát z čistého železa o průměru 1 mm. 

3. Aristorod 12.50, drát o průměru 1,2 mm. 

4. Fe3O4 elektroda, která byla připravená oxidací čistého železa v oblasti železanů. 

 

Schéma měřící cely v tříelektrodovém uspořádání je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

Obr: 2. Schéma měřící cely v tříelektrodovém uspořádání  

pro měření za vyšší teploty než 25 
o
C. 
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3.2. Příprava elektrod 

K elektrochemickým experimentům byly jako pracovní elektrody použity elektrody 

železná, Fe3O4 a dodaná průmyslově odmořovaná austenitická nerezová ocel AISI 304. 

3.2.1. Železná elektroda 

Elektroda z čistého železa (v textu označována jako Fe4N) použitá při 

elektrochemických experimentech ve formě drátu o průměru 1mm byla připravena 

následujícím způsobem: 

 Elektrolytické železo (čistota 99,98%) bylo přetaveno v plazmové peci na ingot 

 Ingot byl čištěn zonálním tavením 

 Z ingotu byla následně vykována tyč o průměru 10 mm 

 Dalším kováním byl průměr zmenšen na 5mm 

 Po popuštění při teplotě 250 
o
C byl vytažen drát o průměru 1 mm 

 

Z takto připraveného drátu byl proveden metalografický výbrus, který byl následně 

analyzován metodou SEM, která potvrdila čistotu železa 99,99%. 

 

3.2.2. Příprava Fe3O4 elektrody 

V práci [33] se prokázala možnost přípravy magnetitu na povrchu železné elektrody 

po anodizaci v transpasivní  oblasti při tvorbě železanů. Vznik magnetitu se vysvětluje 

rozpouštěcím – precipitačním mechanizmem. Záporně nabité částice  FeO4
2-

 budou 

přitahovány zpět ke kladné anodě a vyloučí se na jejím povrchu jako Fe3O4 podle rovnic: 

3𝐹𝑒𝑂4
2− =  𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝑂2 + 6𝑒−     (1) 

3𝐹𝑒𝑂4
2− + 6𝐻+ =  𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝑂2 +  3𝐻2𝑂    (2) 

Reakce (1) může probíhat v důsledku toho, že magnetit je elektrický vodivý a jedná se 

o elektrochemický děj.  Reakce (2) je čistě chemický proces. Je třeba si uvědomit, že aktivita 

iontů H
+
 je v koncentrovaných alkalických roztocích velmi nízká. V experimentální části byl 

proto proveden výpočet pH pro dané podmínky. 
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Elektrody Fe3O4 byly připravovány chronocoulometricky při potenciálu 1700 mV 

v prostředí 50% NaOH při teplotě 110 
o
C na Fe4N drátu o průměru 1mm. Toto složení a 

teplota se používá pro výzkum produkce železa přímou elektrochemickou redukcí jeho oxidů. 

Přítomnost Fe3O4 získané oxidací železné pracovní elektrody byla potvrzena Ramanovou 

spektroskopií. Fotografie pořízená elektronovým mikroskopem prokazuje přítomnost 

nanostrukturovaného magnetitu. 

 

Obr. 3. Fotografie železné elektrody s vrstvou Fe3O4 připravené její oxidací po dobu 

60s. v oblasti tvorby železanů v 50% NaOH při teplotě 110 
o
C. 

 

3.2.3. Elektroda z austenitické oceli AISI 304 

Elektrochemicky zkoumaný materiál průmyslově odmořované nerezové austenitické 

oceli AISI 304 (výrobce BGH Edelstahl Lugau Gmbh) byl dodán ve formě kulatin ϕ 9 mm. 

Jeho chemické složení je uvedeno v tabulce 1., železo tvoří zbytkový obsah do 100% a není 

zde uváděno. 

Tabulka 1. Chemické složení v hm. % nerezové austenitické oceli AISI 304. 

C Si Mn P S Cr Ni 

0.05 0.6 1.5 0.045 0.03 18 10 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1. Výpočty aktivit NaOH, H2O a hodnot pH v koncentrovaných roztocích 

 

Z důvodu použití diagramů E-pH byly vypočteny hodnoty pH pro modelované roztoky 

NaOH a pro roztoky, ve kterých byla prováděna elektrochemická měření. 

Vypočtené hodnoty parametrů a pH jsou uvedeny v následující tabulce. Zvýrazněné 

řádky odpovídají systémům, ve kterých bylo prováděno elektrochemické měření na železné a 

magnetitové elektrodě. 

Tabulka 2. Vypočtené termodynamické parametry pro soustavu NaOH/H2O v závislosti na 

jejím složení; *pH pro 69% NaOH pouze odhadnut na základě trendu křivky. 

n H2O 
w/w 
hm% 

molalita 
[mol/kg] 

ϒ± NaOH aktivita OH- aktivita H2O pH 

1 68,97% 55,56 - - - 18* 

2 52,63% 27,78 6,582 182,831 0,1086 15,49 

3 42,55% 18,52 3,256 60,296 0,2700 14,61 

4 35,71% 13,89 2,016 27,997 0,4216 14,09 

5 30,77% 11,11 1,466 16,286 0,5379 13,75 

6 27,03% 9,26 1,176 10,890 0,6234 13,51 

7 24,10% 7,94 1,004 7,972 0,6866 13,33 

8 21,74% 6,94 0,894 6,207 0,7342 13,19 

9 19,80% 6,17 0,818 5,051 0,7709 13,08 

10 18,18% 5,56 0,764 4,246 0,7997 12,99 

53,33 4,00% 1,04 0,640 0,667 0,9745 12,10 
 

 

4.2. Volba vhodné pracovní elektrody (porovnání Fe a AristoRod 12.50) 

Pro elektrochemická měření byly testovány různé materiály železné pracovní 

elektrody s různým obsahem příměsí. Z hlediska dostupnosti byly podrobněji zkoumány 

materiály AristoRod 12.50 (velmi dostupný levný materiál ve formě drátu používaný ke 

sváření s hmotnostním složením 0,1%C, 0,9% Si a 1,5% Mn) a připravené čisté železné 

elektrody (Fe4N). Z průběhu potenciodynamických křivek je zřejmé, že elektrochemická 

odezva materiálu AristoRod 12.50 je podstatně nižší než odpovídá čistému železu. V dalším 

měření byla proto používána elektroda z čistého materiálu Fe4N, u kterého se navíc dají 

jednoznačněji interpretovat anodické a katodické křivky z hlediska mechanismu oxidačně – 

redukčních reakcí. 
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4.3. Hodnocení připravené Fe3O4 elektrody 

Na základě zkoumání vlivu doby oxidace vzniku magnetitu bylo zjištěno, že oxidická 

vrstva roste v počáteční fázi lineárně. Tato závislost vystihuje podmínky oxidace, kdy řídícím 

dějem není difuze. Tyto podmínky jsou dané vznikem tuhých korozních produktů bez 

ochranného charakteru, kdy část povrchu Fe elektrody je v přímém kontaktu s elektrolytem a 

není celá pokryta oxidickou vrstvou. Po pokrytí celého povrchu oxidickou vrstvou dochází ke 

změně mechanismu, kdy je řídícím dějem přenos elektronů z kovu na atomy kyslíku 

v elektrolytu. Z průběhu chronoamperometrických křivek byla integrací vypočtena tloušťka 

oxidické vrstvy. 

 

 

4.4. Katodická redukce Fe3O4 v koncentrovaných roztocích NaOH při 110 
o
C 

Připravená Fe3O4 elektroda byla podrobována katodické redukci metodou lineární 

voltametrie rychlostí 100 mV/s, která byla provedena pro stejnou elektrodu ve 3 následných 

krocích. Na průběh redukce bylo usuzováno z tvaru a polohy katodického minima. Byl 

studován vliv vylučování vodíku na katodickou redukci Fe3O4 a to volbou konečného 

potenciálu buď bez vylučování vodíku nebo s jeho vylučováním, čemuž odpovídají zápornější 

hodnoty konečného potenciálu (-150 mV resp. -250 mV pro 50% NaOH při teplotě 110 
o
C),  

(-250 mV resp. -350 mV pro 31% NaOH při teplotě 110 
o
C). Ukázky detailu katodických 

redukčních křivek Fe3O4 elektrody bez přispění vodíku a s jeho přispěním jsou uvedeny na 

následujících obrázcích: 

 

Obr. 4. Detail katodických redukčních křivek Fe3O4 elektrody bez přispění vodíku 

(50% NaOH, 110 
o
C, 100mV/s). 
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Obr. 5. Detail katodických redukčních křivek Fe3O4 elektrody s přispěním vodíku 

(50% NaOH, 110 
o
C, 100mV/s). 

Z následných voltametrických křivek na stejné elektrodě bylo prokázáno, že redukce 

magnetitu je smíšený děj přímé elektrochemické redukce a příspěvku vodíku. 

Z porovnání výsledků 50% NaOH a 31% NaOH při teplotě 110 
o
C vyplývá, že v případě 

zředěnějšího roztoku již není tak velký vliv přispění vodíku na redukci, který byl pozorován 

v 50% roztoku NaOH. Tato skutečnost může vysvětlovat snížení proudové účinnosti 

vylučování železa u zředěnějších roztoků. 

 

4.5. Využití fotovoltaiky pro přímou elektrochemickou redukci oxidů železa 

v alkalických roztocích 

V rámci studia zelené metalurgie (přímé redukce oxidů železa s pomocí elektronů bez 

použití koksu jako redukčního činidla) byla provedena analýza použití fotovoltaiky jako 

čistého zdroje energie pro přímou elektrochemickou redukci oxidů železa v alkalických 

roztocích. Využití elektrické energie vyrobené obnovitelnými zdroji k napájení 

metalurgických zařízení měnní pohled na metalurgii jako takovou a staví ji do nového světla, 

jako soubor technologií a postupů bez výrazných dopadů na životní prostředí.  

Z hlediska objemu instalovaného výkonu a objemu celkové vyrobené elektrické 

energie jsou dominantní fotovoltaické elektrárny. Z tohoto důvodu byla analýza možnosti 

využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů omezena pouze na produkci fotovoltaických 

elektráren. Přestože fotovoltaické elektrárny mají spoustu výhod a jejich provoz lze označit za 

ekologický, jsou s jejich provozem spojena i negativa. Hlavním negativem je nestabilita 
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dodávky elektrické energie, které je přímo závislá na dopadající energii slunečního záření. 

Eliminovat tuto nestabilitu je však po technické stránce možné pomocí akumulace elektrické 

energie, otázkou zůstává ekonomická efektivita takové investice. 

V současné době lze k akumulaci, případně ke stabilizaci dodávky elektrické energie 

z fotovoltaické elektrárny, využít řadu technologií. V práci byla uvažována pouze varianta 

akumulace elektrické energie v akumulátorových bateriích. Obecně lze připojení akumulace 

k fotovoltaické elektrárně realizovat několika způsoby: 

 přímé zapojení akumulace – veškerá energie se přivádí do baterií, ze kterých je 

zásobována technologie 

 akumulace k vybalancování nestability dodávky elektrické energie – baterie jsou 

používány k uložení přebytku elektrické energie nebo pro dorovnání nedostatku 

elektrické energie  

 akumulace přes hybridní střídač – od předešlých variant se liší tím, že veškeré vedení 

je ve střídavém proudu. Hybridní střídač v tomto případě slouží současně jako nabíječ 

baterií, ale i jako střídač v případě dodávky energie z baterií. 

Z hlediska spolehlivosti a možnosti udržení provozu připojených zařízení je vhodné 

doplnit obvod i o střídač, který zajišťuje kontinuální napájení z distribuční soustavy AC 230V 

v případech, kdy není dostatečná výroba fotovoltaické elektrárny a stejně tak je vyčerpána 

energie akumulovaná v bateriích. 

 

4.6. Stanovení vody v tavenině 

Při experimentech v hydroxidových taveninách byl měřen roztavený NaOH v kyselé a 

v zásadité oblasti. V kyselé oblasti byla stanovena koncentrace vody a její úbytek s časem.  

Elektrochemická redukce probíhá podle následující rovnice: 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− = 𝐻2 + 2𝑂𝐻−       (3) 

Vztah mezi proudem a koncentrací elektroaktivní látky je pro vratný děj dán Randles – 

Ševčíkovou rovnicí: 

𝐼 = 0,446𝑛3/2𝐹3/2𝐷1/2𝑅−1/2𝑇−1/2𝐴𝑣1/2𝑐0    (4) 
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kde jednotlivé symboly znamenají: 

c0 molární koncentrace elektroaktivní látky v objemu taveniny (mol.cm
-3

) 

D difúzní koeficient (cm
2
 s

-1
), E elektrodový potenciál (V), 

A plocha pracovní elektrody (cm
2
), I proud (A), 

n počet elektronů vyměňovaný při elektrodové reakci,  

R univerzální plyn. konstanta (J.K
-1

.mol 
-1

), T teplota (K), v rychlost polarizace (V.s
-1

). 

Přibližná koncentrace vody byla vypočtena pomocí této rovnice s použitím difuzního 

koeficientu pro 390°C podle práce [40], tj. D = 1,4.10
-4

 cm
2
 s

-1
. Výsledky měření 

v korundovém a niklovém kelímku byly obdobné. Časový průběh koncentrace vody je vidět 

na následujícím obrázku: 

 

Obr. 6. Závislost koncentrace vody v tavenině NaOH na čase při 400°C. 

Na obr. 6. je vidět, že po určité době (cca po 2 hodinách) se v systému ustavuje 

rovnovážná koncentrace vody, kterou nelze za daných podmínek snížit. Tento stav byl 

experimentálně modelován za účelem zjištění způsobu fixace této vody v tavenině hydroxidu 

sodného. Molekulární modelování bylo prováděno s využitím empirického silového pole 

Universal [34] v modelovacím prostředí Accelrys Materials Studio. Vypočtený model je 

uveden na následujícím obrázku; (zeleně je znázorněna molekula vody, fialově jsou 

vykresleny kationty sodíku a červenobíle OH skupiny): 
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Obr. 7. Prostorové uspořádání jednotlivých částic Na
+
, OH

-
 kolem jedné molekuly H2O pro 

model kyselé taveniny s poměrem H2O/NaOH = 0,1; teplota 400 
o
C. 

Z výsledku je zřejmé, že jedna molekula vody je v tavenině obklopena 7 – 9 kationty 

sodíku v těsném uspořádání. Tato skutečnost může vést ke stabilizaci obsahu zbytkové vody i 

při provozních teplotách v hydridové redukční lázni (400 
o
C). Zde je však třeba poznamenat, 

že v tomto případě se jedná o kyselou taveninu, kde oxid sodný již zreagoval s přítomnou 

vodou na hydroxid sodný. 

 

4.7. Struktury alkalických roztoků a tavenin vypočtené pomocí molekul. modelování 

Molekulární modelování s využitím empirického silového pole bylo použito i pro 

studium vlivu počtu molekul vody na rozpustnost NaOH za různých teplot. Byly připraveny 

modely obsahující NaOH a H2O v následujících molárních poměrech H2O/NaOH: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, ve kterých byly vypočteny vzdálenosti středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového 

atomu z OH-, označovaných jako dNa-OH. Bylo zjištěno, že teplota nemá pro poměry 

H2O/NaOH 1 až 10 výrazný vliv. Proto byly ze získaných dat pro tyto poměry vypočteny 

průměrné hodnoty dNa-OH, které jsou vyneseny v následujícím grafu: 



15 
 

 

Obr. 8. Průměrné hodnoty dNa-OH pro poměry H2O/NaOH 1 až 10. 

Z vynesených hodnot vyplývá, že až do hodnoty poměru H2O/NaOH = 5 je přibližně 

stejná vzdálenost středu iontu Na
+
 a středu kyslíkového atomu z hydroxidické skupiny OH

-
 a 

ta je rovna přibližně 2,2 Å. Z grafu je dále patrno, že počet molekul H2O, nutných pro 

disociaci NaOH, je 6, kdy dochází ke skokovému zvýšení hodnot dNa-OH. Tyto závěry je 

možné použít pro vysvětlení rozdílného elektrochemického chování roztoků o různé 

koncentraci. 

Následující obrázky č. 9. a 10. představují struktury s poměry H2O/NaOH = 5 resp. 6, 

které je možno uvažovat za hraniční a mezi nimiž dochází k disociaci molekuly NaOH. 

           

Obr. 9. Struktura s poměrem H2O/NaOH = 5    Obr. 10. Struktura s poměrem H2O/NaOH = 6 

(31 hm.% NaOH); teplota 100 
o
C.                        (27 hm.% NaOH); teplota 100 

o
C. 
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4.8. Elektrochemické hodnocení stupně odmoření austenitické nerezové oceli  

AISI 304 

Elektrochemická měření byla prováděna v roztoku 1 M NaOH při 25 
o
C ve skleněné 

korozní cele s Ni pomocnou elektrodou a Hg/HgO(1M NaOH) referenční elektrodou. Jako 

pracovní elektrody byly využity průmyslové vzorky kulatin nerezové austenitické oceli AISI 

304 s průměrem 9 mm po jednotlivých mořících krocích technologického procesu, které jsou 

přehledně uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 3. Čas moření jednotlivých vzorků (v minutách). 

Číslo 

vzorku 

NaOH 

(NaH + Na2O) 

400 
o
C 

HCl 

50 
o
C 

HNO3 + HF 

21 
o
C 

1 - - - 

2 15 - - 

3 15 5 - 

4 15 5 1 

5 15 5 3 

 

Mořené vzorky byly po jednotlivých krocích analyzovány metalograficky s následnou 

SEM prvkovou analýzou. Byla rovněž provedena Ramanova spektroskopie povrchu, které 

prokázala ve všech vzorcích přítomnost Fe3O4. Na základě této skutečnosti se vypracovala 

elektrochemická metoda měření hodnocení stavu odmoření. Pomocí cyklické voltametrie bylo 

zjištěno, že po působení hydroxidové taveniny dochází k redukci Fe2O3 na Fe3O4, což se 

projevilo růstem píků voltametrické křivky. Tloušťka oxidické vrstvy, odhadnutá pro 

jednotlivé kroky z metalografických vyhodnocení, je úměrná výšce píku. Tato skutečnost 

umožňuje velmi rychle stanovit stupeň odmoření nerezové austenitické oceli v průběhu 

technologického procesu a není nutné čekat na pracné a časově náročné hodnocení stavu 

odmoření pomocí metalografické analýzy. Následující obrázky ukazují voltametrické křivky 

reálných vzorků (popis jejich času moření je uveden v tabulce výše). 

 

 



17 
 

 

Obr. 11. Voltametrické křivky původního vzorku AISI 304  

po tepelném zpracování (křivka 1) a vzorku po moření v hydridové lázni (křivka 2)  

v 1M NaOH při 25 
o
C, rychlost polarizace 200 mV/s. 

 

Obr. 12. Voltametrické křivky vzorku po moření v HCl (křivka 3),  

vzorku po moření ve směsné kyselině 1 min (křivka 4) a vzorku po moření ve směsné kyselině 

3 min (křivka 5) v 1M NaOH při 25 
o
C, rychlost polarizace 200 mV/s. 
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Nejnižší píky odpovídají zcela odmořenému vzorku č. 5, protože se na jeho povrchu 

nachází velmi tenká oxidická vrstva a povrch, který může být anodicky oxidován, je velmi 

malý. Voltametrická křivka odpovídající vzorku č. 1 (původní vzorek oceli po tváření bez 

jakýchkoliv mořících úprav) se nachází mezi křivkami vzorku 2 (po hydridovém moření) a 

vzorku č. 4 (po 1 minutě ve směsné kyselině). Účinek hydridové taveniny při 400 
o
C 

zapříčinil narušení oxidické vrstvy a zvětšení jejího povrchu. Kyselina chlorovodíková má 

podobný vliv. Po moření ve směsné kyselině (HNO3 a HF) se snižuje tloušťka oxidické 

vrstvy. Povrch pro anodickou oxidaci je menší, proudová hustota klesá a materiál se stává 

mnohem odolnější vůči korozním vlivům. Proto křivka 4 (odpovídající moření po dobu 1 

minuty ve směsné kyselině HNO3 and HF) leží mezi křivkami vzorků 1 (původní vzorek bez 

moření) a 5 (odpovídající moření po dobu 3 minut ve směsné kyselině). 

Jako další bylo provedeno měření elektrochemické impedanční spektroskopie, ze 

kterého plyne, že i elektrochemická impedanční spektroskopie se jeví jako další 

elektrochemická metoda citlivá na stupeň odmoření povrchu. Její provedení je však ve 

srovnání s jinými metodami náročnější na čas i na přístrojové vybavení (ne každý 

potenciostat-galvanostat umožňující základní elektrochemická měření má v sobě zabudovaný 

modul EIS). 
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5. ZÁVĚR 

V souladu s cíli práce byla provedena literární rešerše zahrnující problematiku přímé 

elektrochemické redukce oxidů železa v hydroxidových roztocích a taveninách týkající se 

oxidačně-redukčních a acidobazických reakcí železa a oceli. Na základě vypracované rešerše 

bylo zvoleno složení soustavy k provedení elektrochemických měření. V rámci literární 

rešerše byla přehledně zpracována problematika přímé elektrochemické redukce oxidů železa 

v oxidových taveninách a roztavených solích a výsledky byly publikovány v časopise 

Chemické listy.  

Dosažené výsledky práce je možno shrnout do následujících bodů: 

 Byla zkonstruována a ověřena experimentální aparatura pro elektrochemická měření 

při teplotách 25 – 650 
o
C. V případě použití vzorků ve formě drátů do průměru 1,5mm 

byla aktivní plocha elektrody řešena posuvem experimentální sondy s mikrometrickou 

stupnicí. Pro elektrochemické stanovení stupně odmoření byly použity průmyslové 

vzorky nerezové austenitické oceli AISI 304 ve formě tyče s průměrem 9mm. Jejich 

aktivní plocha byla vymezena inertním silikonovým materiálem. 

 

 Pomocí termodynamických aktivit a(NaOH) a a(H2O) byly vypočteny hodnoty pH 

v koncentrovaných modelových roztocích při teplotě 110 
o
C a výsledky byly 

aplikovány na roztoky NaOH, ve kterých byla prováděna elektrochemická měření.  

 

 Pro elektrochemická měření byly v 1M (4 hm%) NaOH testovány různé materiály 

pracovní elektrody na bázi železa s různým obsahem příměsí. Z průběhu 

potenciodynamických křivek je zřejmé, že nejlepší elektrochemická odezva je čistého 

železa, u kterého se navíc dají jednoznačněji interpretovat anodické a katodické křivky 

z hlediska mechanismu oxidačně – redukčních reakcí. 

 

 Elektrochemické reakce čistého železa byly zkoumány z hlediska vlivu rychlosti 

polarizace v prostředí 31 hm% , 50 hm% a 69 hm% NaOH při 110 
o
C. Lineární 

závislost proudu píku na odmocnině z rychlosti polarizace ukazuje, že je elektrodový 

proces řízen výlučně difuzí a ostatní jevy se neuplatňují (předřazená či následná 

chemická reakce, sorpce, katalyzovaná reakce apod.).  
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 Studium katodické redukce Fe3O4 bylo realizováno metodou přípravy magnetitu a 

jeho následné redukce. Příprava magnetitu byla provedena oxidací železné pracovní 

elektrody v oblasti výskytu železanů. Z průběhu chronoamperometrických křivek byla 

integrací vypočtena tloušťka oxidické vrstvy. 

 

 Takto připravený magnetit byl podroben katodické redukci v 31 hm% NaOH a 50 

hm% NaOH při teplotě 110 
o
C. Z následných voltametrických křivek na stejné 

elektrodě bylo prokázáno, že redukce magnetitu je smíšený děj přímé elektrochemické 

redukce a příspěvku vodíku. Z výsledků vyplývá, že v případě zředěnějšího roztoku již 

není tak velký vliv přispění vodíku na redukci, který byl pozorován v 50% roztoku 

NaOH.  

 

 V rámci studia zelené metalurgie (přímé redukce oxidů železa s pomocí elektronů bez 

použití koksu jako redukčního činidla) byla provedena analýza použití fotovoltaiky 

jako čistého zdroje energie pro přímou elektrochemickou redukci oxidů železa v 

alkalických roztocích. Byla navržena schémata akumulace ke stabilizaci dodávky 

elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. 

 

 Při experimentech v hydroxidových taveninách byl měřen roztavený NaOH v kyselé a 

v zásadité oblasti. V kyselé oblasti byla stanovena koncentrace vody a její úbytek 

s časem. Z časové závislosti bylo zjištěno, že po cca 2h se ustavuje rovnováha se 

vzdušnou vlhkostí. Mechanismus vazby zbytkové vody byl zkoumán matematickým 

modelováním metodou silového pole. Bylo zjištěno, že zbytková voda je v tavenině 

hydroxidu při 400 
o
C obklopena 7 – 9 kationty sodíku ve velmi těsném uspořádání. 

V zásadité hydroxidové tavenině byly měřeny cyklické voltametrické křivky Na2O.  

 

 Byl rovněž řešen problém možnosti elektrochemického hodnocení stupně odmoření 

austenitické nerezové oceli AISI 304 s těmito mořícími kroky: předběžné moření 

v redukční tavenině (NaOH + Na2O + NaH) při teplotě 400 
o
C; moření v kyselině 

chlorovodíkové při 50 
o
C s následným finálním mořením ve směsné kyselině HF + 

HNO3. Byla navržena elektrochemická metoda měření hodnocení stavu odmoření. 

Vzorky po jednotlivých mořících krocích se elektrochemicky testovaly v 1M NaOH. 

Pomocí cyklické voltametrie bylo zjištěno, že po působení hydroxidové taveniny 
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dochází k redukci Fe2O3 na Fe3O4, což se projevilo růstem píků voltametrické křivky. 

Tloušťka oxidické vrstvy, odhadnutá pro jednotlivé kroky z metalografických 

vyhodnocení, je úměrná výšce píku. Tato skutečnost umožňuje velmi rychle stanovit 

stupeň odmoření nerezové austenitické oceli v průběhu technologického procesu a 

není nutné čekat na pracné a časově náročné hodnocení stavu odmoření pomocí 

metalografické analýzy. 

 

Uvedené výsledky jsou důležité pro pochopení mechanismu oxidačně – redukčních 

reakcí železa v koncentrovaných alkalických roztocích a taveninách. Navrhovaná metodika 

rychlého posouzení stavu odmoření nerezových ocelí je již testována v poloprovozním 

měřítku ve společnosti Bochemie a. s. Pro výzkum možností „zelené metalurgie“ se navrhla 

možnost aplikace obnovitelných zdrojů energie, konkrétně byla řešena stabilita elektřiny 

z fotovoltaické elektrárny. V předložené práci je snaha o náznak trendu při vývoji nových 

technologií přímé redukce oxidů železa bez použití uhlíku jako redukčního činidla a při 

podstatně nižších teplotách než jsou vysokopecní podmínky. Navíc by se jednalo o absolutně 

čistou technologii, u které by se v případě použití inertní anody vylučoval pouze kyslík. 

Protože vybudované experimentální pracoviště katedry chemie umožňuje studovat 

oxidačně-redukční reakce železa na pevných elektrodách, bude vhodné v dalším kroku 

výzkumu otestovat možnost přímé elektrochemické redukce železa z metalurgických odpadů 

(vysokopecní kaly obsahující pouze Fe2O3, koks a lehce vázaný zinek ve formě oxidů). 

Předběžné pokusy ukázaly, že po odstranění zinku ve zředěných kyselinách obsahuje tento 

materiál pouze oxidy železa a uhlík. Z tohoto materiálu je možné připravit uhlíkaté 

modifikované elektrody a zkoumat přímou elektrochemickou redukci. Bude však nutné 

dořešit otázku vhodného kapalného elektrolytu. Z hlediska tavenin se bude pokračovat 

v modelování struktury zásaditého NaOH v soustavě NaOH-Na2O, který je velmi blízký 

složením provozním taveninám za účelem popsání chování iontů O
2-

 v tomto systému. 

Dále by bylo vhodné doplnit experimentální aparaturu o rotační diskovou elektrodu, 

která má, ve srovnání s elektrodami pevnými, mnohem širší možnosti uplatnění. 
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