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Abstrakt 

Kijonka Petr; „Korozní odolnost hliníkových slitin při podmínkách SWAAT testu pro účely 

mezilaboratorního srovnání“; Katedra materiálového inženýrství; Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství; VŠB-TU Ostrava, 2013. Diplomová práce, vedoucí doc. Ing. 

Stanislav Lasek, Ph.D. 

 

Obsahem této diplomové práce je stanovení korozní odolnosti hliníkové slitiny AA1050 při 

podmínkách SWAAT testu, pro účely mezilaboratorního srovnání. Korozní odolnost bude 

vyhodnocena gravimetrickou metodou a takto získané hodnoty by měly sloužit jako kritérium 

pro srovnání/nastavení agresivity testovacích zařízení. První část se věnuje mechanismům 

koroze probíhající při podmínkách SWAAT testu. V experimentální části je provedeno 

srovnání agresivity tří testovacích zařízení dle korozních úbytků testovaných kupónů s cílem 

stanovit limity pro korozní odolnost slitiny AA1050.  

   

Klíčová slova: slitiny hliníku, korozní odolnost, SWAAT test, mezilaboratorní srovnání 

 

Abstract 

Kijonka Petr; “Corrosion resistance of aluminium alloys at SWAAT test condition for inter 

laboratory correlation”; Department of Material Engineering; Faculty of Metallurgy and 

Material Engineering; VŠB-TU Ostrava, 2013. Diploma’s thesis, supervisor doc. Ing. 

Stanislav Lasek, Ph.D. 

 

The aim of this diploma thesis is to identify a corrosion resistance of aluminium alloy 

AA1050 at SWAAT test condition for the purpose of inter laboratory correlation. Corrosion 

resistance will be evaluated using a gravimetric method and gained dissolution rates should be 

used as a criterion for alignment/set up of the test chambers aggressiveness. The theoretical 

part is devoted to mechanism of corrosion at SWAAT test condition. Aggressiveness 

alignment of three test chamber is done in experimental part of this work. It is based on 

coupons weight losses comparison with aim to identify the dissolution rate for aluminium 

alloy AA1050.  

 

Key words: aluminium alloys, corrosion resistance, SWAAT test, inter laboratory correlation 



2013  Korozní odolnost hliníkových slitin při podmínkách SWAAT testu 

   pro účely mezilaboratorního srovnání 

Bc. Petr Kijonka  Strana 7 z 53 

 

Obsah 

Obsah ..................................................................................................................... 7 

Seznam veličin a zkratek ....................................................................................... 8 

1. Úvod .................................................................................................................. 9 

2. Zkoušení korozní odolnosti ............................................................................. 11 

2.1 Zkouška SWAAT ...................................................................................... 12 

2.2 Elektrochemická koroze ............................................................................ 13 

2.2.1 Elementární reakce elektrochemické koroze ..................................... 14 

2.2.2 Elektrochemické reakce při korozi hliníku ........................................ 15 

2.2.3 Termodynamický aspekt koroze hliníku ............................................ 16 

2.3 Faktory ovlivňující korozi hliníku při SWAAT testu ............................... 18 

2.3.1 Vnitřní vlivy – složení, mikrostruktura, stav povrchu hliníkového 

materiálu ...................................................................................................... 18 

2.3.2 Vnitřní vlivy – konstrukce dílu .......................................................... 21 

2.3.3 Vnější vlivy – Složení a povaha SWAAT roztoku ............................ 22 

2.3.4 Vnější vlivy – Podmínky při SWAAT testu ...................................... 24 

3. Provedení testů a analýza výsledků................................................................. 26 

3.1 Testované vzorky ...................................................................................... 26 

3.2 SWAAT test .............................................................................................. 27 

3.2.1 Příprava vzorků .................................................................................. 28 

3.3 Analýza výsledků ...................................................................................... 29 

3.3.1 Gravimetrická metoda ........................................................................ 30 

3.3.2 Metalografický rozbor ....................................................................... 37 

3.3.3 Cyklická potenciodynamická zkouška ............................................... 43 

3.3.4 Stanovení chemického složení ........................................................... 45 

3.4.3 Diskuze a zhodnocení výsledků ......................................................... 48 

4. Závěr ................................................................................................................ 51 

Seznam použité literatury ................................................................................ 52 

 

 



2013  Korozní odolnost hliníkových slitin při podmínkách SWAAT testu 

   pro účely mezilaboratorního srovnání 

Bc. Petr Kijonka  Strana 8 z 53 

 

Seznam veličin a zkratek 

značka název jednotka 

I intensita  A 

ia,k anodický, resp. katodický výměnný proud  A 

icor výměnný proud odpovídající Ecor  A 

Ecor samovolný (korozní) potenciál  V 

E rovnovážný potenciál  V 

Ed depsivační potenciál  V 

Er repasivační potenciál  V 

J výměnná proudová hustota  A/cm
2
 

SWAAT zkouška okyselenou mořskou vodou 

                                       (sea water (fog) acidified accelerated test) 

SCE nasycená kalomelová elektroda 

pH vodíkový exponent (potential of hydrogen) 

DOE angl. Design Of Experiment, způsob sestavení experimentu 

CI angl. Confidential Interval, interval spolehlivosti 

s výběrová směrodatná odchylka 

δs relativní odchylka 

t koeficient Studentova rozložení 

A atomová hmotnost   
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1. Úvod 

Ověřování minimálních požadavků na funkci komponentů formou laboratorních 

zkoušek je dnes běžnou praxí, ať už ve fázi vývoje dílu nebo již v sériové výrobě jako 

kontrolní test pro kontrolu vlastností vyráběného dílu. Nejinak je tomu v automobilovém 

průmyslu, kde každý komponent od spojovacího materiálu jako jsou šrouby, přes díly 

karoserie až po kompletní vozidlo musí plnit minimální předepsané požadavky stanovené 

daným výrobcem vozu. Prochází tak celou řadou rozličných zkoušek pro ověření jeho 

životnosti. 

Prováděné laboratorní zkoušky mohou být různého charakteru, 

destruktivní/nedestruktivní i délky trvání, od čistě mechanických v délce trvání řádově 

v jednotkách minut, např. tahové zkoušky pro stanovení základních charakteristik materiálu, 

až po zkoušky ověřující fyzikálně-chemickou interakci výrobku s okolním prostředím, 

příkladem mohou být akcelerované korozní zkoušky v délce trvání od jednotek hodin pro 

povlaky plnící pouze estetickou funkci až po několika měsíční expozice pro konstrukční díly, 

či samotný automobil.  

Reprodukovatelnost výsledků je důležitým faktorem ovlivňujícím jejich 

důvěryhodnost. U jednodušších testů je pro její dosažení dostačující řádná kalibrace měřidel, 

u složitějších, např. korozních testů je kromě kalibrace měřidel nutné navíc provádět kontrolní 

testy za pomocí referenčních materiálů s předem známým korozním úbytkem v daných 

podmínkách expozice. Většina norem popisujících zkoušky korozní odolnosti uvažuje i tyto 

referenční materiály a předepisuje také limity, kterých je třeba dosáhnout, aby bylo testování 

považováno za akceptovatelné. Existují však i normy, u kterých tato informace schází a u 

těchto je velmi obtížné poté prokazovat reprodukovatelnost výsledků v rámci jedné 

laboratoře, natož mezi více laboratořemi. 

Jednou ze zkoušek, u kterých neexistují žádné publikované limity pro ověření korozní 

agresivity testu je i tzv. SWAAT test definovaný normou ASTM G85 v odstavci A3, který je 

v automobilovém průmyslu hojně používán pro ověření korozní životnosti komponentů 

vyrobených především z hliníkových slitin mimo jiné tepelných výměníků. A právě rozdílné 

výsledky dosahované laboratořemi při testování těchto výměníků vedly k potřebě stanovit si 

metodu a limity potřebné ke srovnání jednotlivých testů v rámci jedné laboratoře i mimo ni 

experimentálně.  

Pro tyto účely byla zvolena hliníková slitina AA1050. Volba padla právě na tuto 

slitinu, pro podobnost s materiály používanými při výrobě tepelných výměníků a tudíž lze 
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referenční vzorky z této slitiny umístit do korozní komory spolu s testovanými vzorky, aniž 

by hrozilo riziko nežádoucí kontaminace testovaných vzorků. A současně nízká úroveň 

legování by měla pomoci snížit nežádoucí šum způsobený případnými fluktuacemi 

v chemickém složení, jak tomu může být u legovaných slitin. Bližší informace k referenčním 

kupónům budou diskutovány v experimentální části. 

Tato práce zachycuje výsledky měření provedených ve třech testovacích komorách 

v rámci jedné laboratoře za období přibližně 24 měsíců, kdy bylo na začátku každého testu do 

testovacího zařízení k finálním výrobkům přidáno devět kusů referenčních kupónů. Ty byly v 

testovací komoře rozmístěny systémem 3x3, tj. tři kupóny do každé ze tří sekcí. Vyhodnocení 

korozní agresivity na kupónech bylo provedeno pomocí gravimetrické metody. Dále byla 

stanovena úroveň a typ korozního napadení metalografickým rozborem.  

Cílem této práce je stanovit korozní odolnost hliníkové slitiny AA1050 při 

podmínkách SWAAT testu, vyjádřenou pomocí váhového úbytku za stanovenou dobu 

expozice. Takto získané data by měly být do budoucna použity jako vodítko pro 

srovnání/nastavení agresivity korozních komor v rámci celosvětové sítě laboratoří firmy 

Halla-Visteon, aby byla zajištěna věrohodnost výsledků dosažených při testování tepelných 

výměníku při podmínkách SWAAT testu nezávisle na zvoleném testovacím zařízení či 

zkušební laboratoři. 
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2. Zkoušení korozní odolnosti 

Pojem koroze je obecně definován jako fyzikálně chemická interakce mezi materiálem 

a okolním prostředím, která zpravidla vede k nežádoucím změnám vlastností materiálu, ke 

zhoršení funkce zařízení, technického systému nebo ovlivnění prostředí [1]. 

Zjišťování korozních vlastností matriálů je zvlášť obtížné vzhledem k velkému počtu 

činitelů, ovlivňujících odolnost materiálu vůči korozi v provozu. Většinou proto není možné 

najít jednoduchou zkušební metodu, která charakterizuje materiál pro dané podmínky, jako v 

případě zkoušek mechanických. Důležité pro volbu jsou následující dva faktory: 

a) doba trvání zkoušky, 

b) přesnost, s jakou má určit odolnost materiálu, popř. životnost výrobku. 

Metody používané k získání informací o korozním chování materiálu lze tedy zhruba 

rozdělit do tří hlavních skupin: 

- dlouhodobé zkoušky v provozních podmínkách, které jsou z hlediska výsledků 

nejbezpečnější, protože u nich odpadá nejistota vzniklá interpolací výsledků kratších zkoušek 

prováděných v laboratorních podmínkách. Vnější činitelé koroze u těchto zkoušek odpovídají 

reálný podmínkám (např. zkoušky atmosférické, v přírodních vodách a půdách, 

v průmyslových aparaturách). Časově však jsou tyto zkoušky velmi náročné a jejich využití 

v praxi je tímto omezené. 

- laboratorní zkoušky, někdy také nazývané zrychlené zkoušky korozní odolnosti, 

trvající řádově od jednotek hodin pro zkoušení povlaků zajištujících pouze estetickou funkci 

až po několika měsíční zkoušky u dílů konstrukčních. Vhodně napodobují rozhodující činitele 

provozních podmínek a zesilují jejich účinek. V technické praxi nacházejí tyto testovací 

metody velkého využití a převážně také výsledek z těchto zkoušek současně slouží i jako 

doklad o splnění požadovaných podmínek na korozní odolnost jednotlivých komponent. 

- nepřímé korozní zkoušky, které dovolují z určitých vlastností usuzovat na korozní 

odolnost materiálu. Tyto informace se získávají pomocí elektrochemických metod měření, 

kdy z naměřených dat lze stanovit základní charakteristiky materiálu v daném korozním 

prostředí, například jeho náchylnost k bodové korozi. V praxi se těchto zkoušek často 

využívají jen jako určitého vodítka při konstrukci nebo výběru materiálu komponenty, a po 

nich následuje zkouška laboratorní k prokázání minimálních požadovaných vlastností. 

Testovací metoda definována normou ASTM G85 A3 zvaná SWAAT test je typickým 

příkladem druhé z výše uvedených základních skupin, tj. laboratorní urychlená zkouška, 

čemuž napovídá i samotný název SWAAT neboli Sea Water Acidified Accelerated Test, v 
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překladu akcelerovaná zkouška okyselenou mořskou vodou. Následující kapitoly budou 

zaměřeny na definování vztahu mezi podmínkami při SWAAT testu a samotnou korozní 

odolností hliníkových slitin. 

2.1 Zkouška SWAAT 

SWAAT test neboli Sea Water (Fog) Acidified Accelerated test definovaný 

americkým standardem ASTM G85 v odstavci A3 je, jak již napovídá samotný název tohoto 

standardu – Standard Test Method For Modified Salt Spray Testing, zkouškou během níž je 

testovaný výrobek vystaven modifikovaným podmínkám solné mlhy. V tomto případě 

modifikace spočívá ve složení testovacího cyklu, který je založen na 30 minutové expozici 

solné mlze, následované 90 minutovým obdobím klidu při vysoké vlhkosti (RH ≥98%), 

teplota je po celou dobu expozice 49 °C. Dále pak v samotném solném roztoku užitém pro 

generování solné mlhy, jež se svým složením, popsaným v tabulce 1, blíží kompozici mořské 

vody. Účinky tohoto roztoku jsou pak dále akcelerovány přídavkem kyseliny octové pro 

snížení pH z hodnoty 8,2, jež přibližně odpovídá přírodní mořské vodě, na úroveň 2,8 – 3,0 

[2]. 

 

Tabulka 1 – Chemické složení zkušební mořské vody, v gramech na litr roztoku [3] 

látka chemický vzorec koncentrace gram/litr 

chlorid sodný NaCl 24,534 

chlorid hořečnatý hexahydrát MgCl2.6H2O 11,111 

síran sodný Na2SO4 4,094 

chlorid vápenatý  CaCl2 1,159 

chlorid draselný  KCl 0,695 

hydrogenuhličitan sodný  NaHCO3 0,201 

bromid draselný KBr 0,101 

kyselina boritá H3BO3 0,027 

chlorid strontnatý SrCl2.6H2O 0,042 

fluorid sodný NaF 0,003 

kyselina octová CH3COOH 10 ml/litr 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, povrch testovaného vzorku bude po celou dobu 

expozice smáčen souvislou vrstvou kapaliny - elektrolytu, v průběhu testu nedojde k jeho 
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osušení. Za hlavní mechanismus koroze probíhající při podmínkách SWAAT testu tedy lze 

označit korozi elektro-chemickou, která bude mít, vzhledem k povaze testovaného materiálu, 

především lokální projev. V následujících kapitolách budou popsány základní mechanismy 

elektro-chemické koroze a diskutovány hlavní vlivy působící při SWAAT testu na korozi 

hliníkových slitin. 

2.2 Elektrochemická koroze 

Koroze kovů je zapříčiněna elektrochemickou interakcí mezi kovem (slitinou) a 

vodnou fází (elektrolytem). Ta probíhá jako komplexní elektrochemický proces, který souvisí 

s atomovou strukturou materiálu. Materiál se skládá z elementárních částic, které nesou 

elektrický náboj, ionty a elektrony, a dále z částic elektricky neutrálních. Elektrické vodivost 

kovů je zajištěna volnými elektrony schopnými pohybovat se materiálem. 

Ve vodné fázi, elektrolytu, lze nalézt následující částice: 

- kladně nabité ionty (kationty) a záporně nabité ionty (anionty) 

- neutrální molekuly, například voda a různé nedisociované příměsi roztoku  

Přenos elektrického náboje na a rozhraní kovu a elektrolytu vede k elektrochemickým 

reakcím, viz obr. 1 [4]. 

 

 

Obr. 1 – Elektrochemické reakce na rozhraní kov-elektrolyt [4] 
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2.2.1 Elementární reakce elektrochemické koroze 

Koroze kovu spočívá ve dvou spřažených reakcích 0v elektrické rovnováze: 

- atom kovu je oxidován, dle rovnice (1), za vzniku iontů M
n+

, které jsou uvolněny do 

roztoku.  

 M → M
n+

 + ne
-
  (1) 

Výsledkem je tok elektronů v kovu ve směru vodný roztok → kov a odpovídající oxidační 

anodický proud ia tekoucí z kovu do roztoku. Schematicky vyobrazeno na obr. 1(a). 

 

- ionty nebo molekuly elektrolytu jsou redukovány, dle rovnice (2), tj. odebírají kovu 

elektrony uvolněné oxidací, a transformují v jiný chemický prvek. 

 X
n-

 → X + ne
-
 (2) 

Tok elektronů v kovu je v tomto případě orientován ve směru kov → vodný roztok. Tomu 

odpovídající katodický proud ik teče z roztoku do kovu. 

Oxidační a redukční reakce probíhají v odlišných místech povrchu kovu. Místo, kde 

probíhá oxidační reakce, se nazývá anodou, nese negativní náboj a značí se (-); místo 

redukční reakce je pak katodou, nese kladný náboj a je označováno (+). S výjimkou připojení 

k externímu zdroji napětí je kov elektricky neutrální, tzn. tok elektronů i iontů je v rovnováze: 

 Σia = Σik  (3) 

Všechny elektrochemické reakce v daném systému vedou ke vzniku elektrického 

proudu, který je závislý na rozdílech mezi dvěma fázemi: kovem a vodným roztokem. 

Kinetika anodických a katodických reakcí je reprezentována vztahem potenciálu E a míry 

reaktivity odpovídající elektrické intensitě i, obr. 2. 

 

 

Obr. 2 – Anodická (A) a katodická (K) polarizační křivka [4] 
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V přirozených podmínkách, bez externího zdroje proudu, vytváří kov a vodný roztok 

otevřený elektrický okruh. Nedochází k přenosu proudu z kovu do roztoku a opačně, anodický 

a katodický proud, proudící v opačném směru, jsou v rovnováze. Bod C na obrázku 2, 

představující průsečík dvou polarizačních křivek, definuje hodnotu korozního potenciálu Ecor 

(na obrázku označeno jako ecorr) a intensitu koroze icor. Rychlost koroze lze vypočítat danou 

intenzitu icor a danou časovou jednotku (měsíc, rok atd.) užitím Faradayova zákona 

 It
n

A
m **

96500

1
 (4) 

kde m je hmotnost; A je atomová hmotnost kovu; n je mocenství kovu; I intensita v ampérech, 

v tomto případě icor; t čas v sekundách. Tento výpočet je však použitelný pouze v případě 

rovnoměrné koroze. V případě lokálních druhů koroze však tento výpočet není příliš vhodný.  

Tyto polarizační křivky se určují experimentálně, měřením proudu i při změně 

potenciálu E, nebo měřením potenciálu E při změně proudu i. Závislosti proud-potenciál, jež 

jsou dobrým nástrojem při studiu korozních dějů, jsou předmětem výzkumu již od roku 1950 

[4]. 

2.2.2 Elektrochemické reakce při korozi hliníku 

Mimo nízké hustoty a dobré tepelné a elektrické vodivosti má hliník dobrou korozní 

odolnost, obzvláště vůči atmosférické korozi. Nicméně tato odolnost má své hraniční limity, 

jejichž překročení vede k výraznému koroznímu napadení hliníku [5]. 

Základní reakce probíhající při korozi hliníku ve vodném médiu byly předmětem již 

mnoha studií. Zjednodušeně hliník ve vodě oxiduje na Al
3+

 dle rovnice 

 Al → Al
3+

 + 3 e
-
 (5) 

současně se z hliníku uvolňuje i Al
+
 a reaguje s vodou za vzniku Al

3+
 

 Al → Al
+
 + e

-
 (6) 

 Al
+
 + 2 H2O → Al

3+
 + H2 + 2 OH

-
 (7) 

Tyto reakce jsou vybalancovány souběžně probíhající redukcí (depolarizací) ionty 

přítomnými v roztoku, které zachytí elektrony uvolněné při oxidaci. V běžných vodných 

roztocích jakými jsou čistá voda, mořská voda, vlhkost při hodnotách pH blízko neutrální 

oblasti, mohou nastat pouze dvě možné redukční reakce: 

- redukce pomocí H
+
 iontů tzv. vodíková depolarizace 

 3 H
+
 + 3 e

-
 → 3/2 H2 (8) 

vodíkové protony H+ jsou produktem disociace molekuly vody 

 H2O ↔ H
+
 + OH

-
 (9) 
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- redukce kyslíkem rozpuštěným ve vodě tzv. kyslíková depolarizace, která se v neutrálním a 

zásaditém prostředí řídí rovnicí 

 O2 +2 H2O + 4 e
-
 → 4 OH

-
 (10) 

v kyselém prostředí pak rovnicí 

 O2 + 4 H
+
 + 4 e

-
 → 2 H2O (11) 

Souhrnně je koroze hliníku ve vodném prostřední součtem dvou elektrochemických 

reakcí, oxidace a redukce: 

 Al → Al
3+

 + 3 e
- 

(12) 

 
3 H

+
 + 3 e

-
 → 3/2 H2 (13) 

 Al + 3 H
+
 → Al

3+
 + 3/2 H2 (14) 

nebo 

 Al + 3 H2O → Al(OH)3 + 3/2 H2O (15) 

Tato reakce je spojena se změnou oxidačního čísla hliníku, které z nulové hodnoty 

v kovu do oxidačního stavu (+3), výměnou elektronů současně hliník ztrácí tři elektrony, 

které jsou navázány na kationty vodíku (3H
+
). Výsledným produktem koroze hliníku je 

hydroxid hlinitý Al(OH)3, nerozpustný ve vodě a precipitující ve formě bílého gelu, který je 

možné nalézt v korozních bodech jako bílé želatinové vločky [6]. 

2.2.3 Termodynamický aspekt koroze hliníku 

Dle obecné definice je koroze samovolným dějem probíhajícím mezi materiálem a 

prostředím. Z termodynamického hlediska se jedná o přechod materiálu z energeticky 

nevýhodného stavu čistého kovu (slitiny) ke stavu energeticky výhodnějšímu, jenž je pro 

většinu kovů představován ionty, sloučeninami či oxidem daného kovu, tedy korozním 

produktem. Pourbaiho diagramy E-pH jsou názorným příkladem použití termodynamických 

výpočtů při studiu korozních vlastností. 

Byl to právě Pourbaix, kdo přišel s myšlenkou popsat všechny chemické a 

elektrochemické reakce, které mohou probíhat mezi kovem a vodou, a tak definovat oblasti 

stability pro jednotlivé chemické částice jako funkci hodnoty pH pro chemické reakce a jako 

funkci potenciálu pro reakce elektrochemické. Výpočet je založen na termodynamice: 

Nernstova rovnice, rozpustnost produktů, změna volné entalpie atd. [7]. 

Pourbaiho digramy zachycují několik oblastí představujících tři možné stavy: 

- oblast aktivity, koroze, kde vznikají rozpustné produkty koroze. Jako dolní hranici pro 

koncentraci iontů M
n+

 v roztoku stanovil hodnotu 10
-6

 M, což pro hliník odpovídá 0,027 mg 

na litr. Je-li koncentrace vyšší, lze usuzovat na probíhající korozní proces. 
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- oblast pasivity, na povrchu kovového materiálu vznikají nerozpustné oxidy či hydroxidy. 

- oblast imunity, pro koncentrace M
n+

 menší než 10
-6

 M. 

Z diagramu E-pH na obrázku 3 je patrná amfoterní povaha hliníku, korozní reakce 

tedy probíhá jak v kyselém tak i zásaditém prostředí [4]. 

 

Obrázek 3 – Pourbaix E-pH diagram pro hliník [8] 

 

V pasivní oblasti se na povrchu hliníku vytváří pasivační vrstva Al2O3 dle reakce 

 2 Al + 3 H2O → Al2O3 + 6 H
+
 + 6 e

-
 (16) 

Povaha této pasivační vrstvy (tloušťka vrstvy je řádově 10
-10

 až 10
-6

 metru) se odvíjí od 

podmínek, při kterých se vytvářela (pH, teplota, přítomnost aniontů, kationtů atd.). Může se 

vyskytovat přímo v podobě korundu Al2O3, v různých krystalografických modifikacích, 

hydratovaných formách či jako amorfní Al(OH)3. Rozpustnost takto vzniklých korozních 

produktů je závislá na hodnotě pH prostředí, ve kterém se nachází, z grafického znázornění na 

obrázku 4 je patrné, že nejmenší rozpustnost všech produktů je kolem pH = 5.  

V aktivní oblasti koroze v kyselém prostředí (pH < 4) dochází k rozpouštění hliníku 

dle 

 Al → Al
3+

 +3 e
-
 (17) 

V zásadité oblasti (pH > 9) pak hliník koroduje dle rovnice  

 Al + H2O → AlO
2-

 + 4 H
+
 + 3 e

-
 (18) 

nebo 

 Al2O3 + 2 NaOH → H2O + 2 NaAlO2 (19) 
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Obrázek 4 – Rozpustnost korozních produktů hliníku jako funkce pH [5] 

 

Význam těchto diagramů je limitován, jelikož byly konstruovány pro kov nejvyšší 

dosažitelné čistoty a ideální kapaliny, tj. chemicky čisté vody při 25°C. Přítomnost iontů 

(chloridů aj.) či vliv slitin však již v potaz neberou. Pomocí termodynamiky lze tedy 

předpovědět, zda v systému bude probíhat ta která reakce, avšak již nehovoří o kinetice 

probíhajících reakcí, protože vztah mezi termodynamickým pohledem na korozi a samotnou 

korozní rychlostí téměř neexistuje. Rovněž dodnes neexistují zákony přesně popisující 

kinetiku korozních reakcí hliníku zejména pro dlouhodobé aplikace, pro hodnocení korozních 

vlastností hliníkového materiálu v daném prostředí je tedy nezbytné užití experimentálně 

získaných informací a empirických vztahů [5]. 

2.3 Faktory ovlivňující korozi hliníku při SWAAT testu 

Korozi hliníkového materiálu budou při SWAAT testu ovlivňovat dvě základní 

skupiny faktorů, vnitřní, spojené s testovaným materiálem (složení, mikrostruktura, stav 

povrchu, design) a vnější, tj. podmínky, jímž je testovaný materiál vystaven (teplota, pH, 

složení elektrolytu). 

2.3.1 Vnitřní vlivy – složení, mikrostruktura, stav povrchu hliníkového materiálu 

Mezi hlavní legující prvky hliníkových slitin patří křemík Si, železo Fe, mangan Mn, 

měď Cu a hořčík Mg. Přičemž Si a Fe představují běžné nečistoty v případě slitin komerční 

čistoty a v součtu může jejich obsah být až 0,5 hm. %. Jejich vliv na korozní odolnost slitiny 

se pak odvíjí nejen od množství legujícího prvku, ale také na fázi, ve které se ve slitině 

nachází (tuhý roztok, intermetalická fáze, částice) [8]. 
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Zůstanou-li legující příměsi v tuhém roztoku slitiny, ovlivňují korozní vlastnosti 

slitiny jako celku, posunem hodnot korozního potenciálu Ecor ke kladnějším či zápornějším 

hodnotám. Závislost hodnoty Ecor na množství legujícího prvku (pro binární systém Al-

legující prvek) je demonstrována na obrázku 5. Nachází-li se ve formě intermetalických fází 

či částic, je jejich vliv lokálního charakteru. Vlivy vybraných intermetalických fází a částic 

jsou shrnuty v tabulce 2. 

 

Obr. 5 – Vliv příměsi na hodnotu korozního potenciálu Ecor [9] 

 

Cu – do cca 4 hmot. % (mez rozpustnosti v Al) posouvá hodnotu Ecor kladným 

směrem a tedy i zlepšuje korozní odolnost slitiny. Nad touto hodnotou se měď však začne 

vylučovat ve formě intermetalické fáze, která je výrazně ušlechtilejší vůči zbytku matrice a 

vede k lokálním druhům korozního napadení. Slitiny na bázi mědi (2xxx) nacházejí uplatnění 

především jako konstrukční materiály, ve většině případů jsou navíc plátovány pro zlepšení 

korozní odolnosti, především vůči bodové korozi. 
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Mn – slitiny na bázi manganu mají obecně dobrou korozní odolnost, jelikož Mn 

v tuhém roztoku zvyšuje hodnotu Ecor, vznik intermetalické fáze také není na škodu, protože 

hodnota korozního potenciálu fáze MnAl6 je prakticky identická s hodnotou základní matrice. 

Chová se tedy v matrici neutrálně, nevystupuje jako katoda ani anoda. Pro své vlastnosti se 

Al-Mn slitiny (3xxx) užívají např. v automobilovém průmyslu při výrobě dílů klimatizačního 

okruhu. 

 

Si – v tuhém roztoku je jeho vliv minimální, avšak částice křemíku jsou výrazně 

ušlechtilejší a negativně ovlivňují odolnost vůči bodové korozi. Al-Si slitiny (4xxx), nejčastěji 

v eutektické koncentraci Si, mají využití při tvrdém pájení hliníkových dílů. 

 

Mg – tuhý roztok i fáze Mg2Al3 korozní odolnost snižují, vůči Al jsou anodické. 

 

Zn – posouvá hodnoty Ecor k výrazně zápornějším hodnotám. Slitiny na bázi zinku se 

díky své korozní neušlechtilosti používají převážně pro plátování jako obětované anody [9]. 

 

Tabulka 2: Vliv vybraných intermetalických fází na korozní odolnost Al slitiny [4] 

Intermetalická fáze, částice Ecor [mV] vs. SCE (ASTM G69) povaha vůči matrici 

částice Si -170 katodická 

Al2Cu -440 až -640 katodická 

Al3Fe -470 katodická 

AA1050 -750 příklad matrice 

Al6Mn -760 anodická 

Al2CuMg -910 anodická 

MgZn2 -960 anodická 

Al3Mg2 -1150 anodická 

Mg2Si -1190 anodická 

 

Jestliže jsou intermetalické fáze v matrici homogenně dispergovány, je jejich vliv na 

lokální druhy koroze těžko rozeznatelný. Avšak jsou-li koncentrovány u hranic zrn, zvyšují 

náchylnost k mezikrystalové korozi. Dalším negativem je přítomnost intermetalických fází při 

povrchu materiálu, kdy svou přítomností mohou zeslabit oxidickou vrstvu, nebo se tato vrstva 
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nad nimi vůbec nevyskytuje a na povrchu tak přímo vytváří lokální anodu či katodu, dle 

povahy fáze k základní matrici [10].  

Vzhledem ke schopnosti hliníku vytvářet pasivační vrstvu při povrchu bude korozní 

napadení také ovlivňovat samotná kvalita povrchu. Nejen z hlediska kvality vytvořené 

pasivační vrstvy a jejího možného zeslabení při přítomnosti intermetalických fází, ale také 

z pohledu geometrických vlastností, například drsnosti povrchu, případně mechanické 

poškození povrchu. V případě drsnosti platí obecné pravidlo, že čím nižší je drsnost povrchu, 

tím je povrch odolnější.  U drsného povrchu je usnadněno uchycení korozních činitelů, dále 

pak může docházet k lokálním jevům kondenzace uvnitř pórů.  

2.3.2 Vnitřní vlivy – konstrukce dílu 

Konstrukce dílu je dalším důležitým faktorem ovlivňujícím korozní vlastnosti dílu. 

Návrh dílu tedy musí být komplexním řešením od volby správného materiálu/kombinace 

materiálů až po návrh vhodných tvarových detailů, jež mohou předcházet nežádoucím 

účinkům koroze.  

Dochází-li ke kombinaci více materiálů v jednom komponentu nebo má-li tento 

komponent být přímo spojen s jiným materiálem, jsou materiály vybírány tak, aby materiál 

plnící hlavní úlohu daného dílu byl korozním procesem napadán jako poslední. Například při 

výběru materiálu pro tepelný výměník automobilu platí následující pravidlo: Korozní 

potenciály mezi trubkou, vlnovcem a bočnicí musí být volbou materiálů ustaveny tak, aby se 

maximálně prodloužila životnost výměníku do selhání funkce vlivem korozního napadení. 

Vlnovec musí korodovat přednostně před trubkou a bočnicí a současně bočnice přednostně 

před trubkou. Slitiny jsou zvoleny tak, aby stěna trubky, tj. nejtenčí místo mezi chladícím 

médiem a okolním prostředím, bylo to poslední, kde je možno zaznamenat korozní napadení 

vlivem rozdílných korozních potenciálů [11]. 

 

I přes správnou volbu materiálu a dodržení potřebných servisních úkonů, může mít 

nesprávný design katastrofické následky pro funkci dílu. Je nezbytné vyvarovat se 

nevhodným řešením tvarových detailů, např. aby u dílu nevznikaly nežádoucí štěrbiny, které 

by mohly mít za následek zadržování vlhkosti a rozvoj štěrbinové koroze. Nelze-li tomu 

předejít, je potřeba design upravit, například vyplněním dutiny inertním materiálem [12]. 

Vybrané typy designových řešení komponent/spojení komponent jsou uvedeny na obrázku 6. 
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Obr. 6 – Vybrané typy designových řešení komponent/spojení komponent (good = 

správné řešení; poor = nevhodné řešení) 

 

2.3.3 Vnější vlivy – Složení a povaha SWAAT roztoku 

Obecně je korozní odolnost hliníkového materiálu v prostředí roztoků solí závislá 

především na povaze přítomných aniontů a kationtů, jejichž přítomnost vede ve většině 

případů k rozvoji důlkové koroze. Nejvýraznější vliv májí anionty Cl
-
, jež díky malému 

rozměru dokáží proniknout oxidickou vrstvou za vzniku galvanického mikro článku. Dále pak 

anionty Br
-
, F

-
, J

-
, SO4

2-
, NO

-
, PO4

3-
 a kationty K

+
, Na

+
, NH4

+
,Ca

2+
 a Mg

2+
. Agresivita aniontů 

i kationtů k hliníkovému materiálu klesá v uvedeném pořadí. 

Vlivy vybraných solí ze složení SWAAT roztoku (tabulka 1), budou diskutovány níže 

[13]. Pro komplexitu složení SWAAT roztoku, jsou vlivy solí v roztoku uvažovány 

samostatně pro jednotlivé složky, ve skutečnosti může docházet ke vzniku komplexních 

sloučenin a vlastnosti SWAAT roztoku se tak mohou lehce lišit. 
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 NaCl – díky svému množství cca 2,5 hmot. % působí ve SWAAT roztoku jako hlavní 

zdroj aniontů Cl
-
. V kontaktu hliníkem a jeho slitinami ve vodném prostředí vyvolává iniciaci 

bodové koroze o relativně vysoké četnosti, cca 50 – 100 bodů na dm
2
. Rozhodujícím faktorem 

je i koncentrace NaCl. Roztoky o koncentraci 3-6% se jeví jako nejagresivnější v kontaktu 

s hliníkovými slitinami, s rostoucí koncentrací pak agresivita klesá. 

MgCl2 – podobně jako u NaCl, vede přítomnost chloridu hořečnatého v roztoku 

k rozvoji bodové koroze. Obecně hliníkové slitiny nejsou vhodné pro aplikace pracující 

s roztokem chloridu hořečnatého o koncentraci vyšší než 1%. 

Na2SO4 – ve vodném roztoku způsobuje pouze lehkou korozi, spíše rovnoměrného 

charakteru, řádově 0,01 mm/rok. Avšak při teplotách kolem 50°C a vyšších může mít za 

následek vznik mělkých důlků. 

CaCl2 – v roztoku způsobuje pouze malé napadení hliníku, rychlost koroze je řádově 

v setinách až desetinách milimetrů za rok. Hliník obecně odolává roztoku chloridu vápenatého 

nezávisle na koncentraci roztoku a expoziční teplotě.  

KCl – chlorid draselný má v roztoku vůči hliníku stejnou povahu jako chlorid sodný. 

CH3COOH - přídavek ledové kyseliny octové posouvá pH SWAAT roztoku 

k hodnotám 2,8 – 3,0 a tedy hliník a jeho slitiny se v tomto prostředí budou nacházet v aktivní 

oblasti Pourbaiho diagramu pro korozi v kyselém prostředí. Při teplotě 50°C, expoziční 

teplota při SWAAT testu je definována jako 49 +/- 2 °C, klesá odolnost Al a jeho slitin spolu 

s koncentrací, z obrázku 7 je zřejmé, že největší korozní napadení (až 0,4 mm/rok) při 50°C 

připadne nízkým koncentracím kolem 1%, což je přibližně i koncentrace ve SWAAT roztoku. 

 

Obr. 7 – Vliv koncentrace kyseliny octové na rychlost koroze hliníku při 20 a 50 °C  
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2.3.4 Vnější vlivy – Podmínky při SWAAT testu 

Podmínky při SWAAT testu jsou normou ASTM G85 poměrně přesně definovány. 

Parametry testu požadované normou ASTM jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 – Parametry SWAAT testu 

veličina požadovaná hodnota tolerance 

teplota zkušebního prostoru 49 °C +/- 2 °C 

fáze solné mlhy SWAAT - 30 minut 

úhrn srážek 

1,5 ml/hodinu*plocha 80cm
2
 +/- 0,5 ml/hodinu 

fáze kondenzační - 90 minut 

relativní vlhkost 

≥ 98% - 0, + 2 % 

 

Teplota je důležitým faktorem při korozi hliníkového materiálu ve vodném prostředí, 

ať už přírodní nebo destilované vodě. Obdobně je tomu i v případě přírodní mořské vody. 

Obecně s rostoucí teplotou roste i rychlost koroze, to je dáno snižující se energetickou 

bariérou, kterou je potřeba překonat pro zahájení korozní reakce. U hliníkových materiálů 

dále teplota, při které korozní reakce ve vodném prostředí probíhá, předurčuje formu a druh 

korozního napadení. Při teplotách do 60 – 70 °C je hlavním typem napadení bodová koroze. 

Závislost četnosti a hloubky korozní bodů na teplotě je dokumentována na obrázku 8. 

S rostoucí teplotou roste množství korozních bodů, avšak klesá hloubka jejich průniku. 

 

Obr. 8 – Vliv teploty vodného prostředí na četnost (čárkovaně) a hloubku korozních 

bodů 
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Při atmosférické korozi má na odolnost hliníku mnohem větší vliv úroveň relativní 

vlhkosti prostředí než samotný úhrn srážek, protože definuje úroveň a kvalitu ovlhčení 

povrchu materiálu. Hodnota relativní vlhkosti je dána poměrem tlaku vodní páry a tlaku 

saturované (nasycené) vodní páry při dané teplotě, což odpovídá poměru množství vodní páry 

aktuálně obsažené ve vzduchu a maximálnímu možnému množství vodní páry, jež může být 

ve vzduchu při dané teplotě obsaženo (vypočte se pomocí Clausius – Clapeyronovy rovnice). 

Byla zjištěna existence kritické hodnoty relativní vlhkosti, přibližně kolem 66%, při které 

dochází k výraznému nárůstu korozní rychlosti. Při této hodnotě totiž začne docházet 

k lokální kondenzace vlhkosti ze vzduchu v pórech materiálu nebo pod částicemi nečistot. 

K tomuto jevu tzv. kapilární kondenzace dochází z důvodu rozdílných parciálních tlaků vodní 

páry uvnitř a vně póru/štěrbiny [4]. 

Při podmínkách SWAAT testu tedy bude úroveň korozního napadení hliníku a jeho 

slitin akcelerována složením zkušebního roztoku (především díky obsahu aniontů Cl
-
), 

kyselou povahou roztoku (klesá odolnost pasivační vrstvy materiálu), zvýšenou teplotou a 

pravidelným úhrnem srážek střídaným obdobím klidu při expozici s vysokou vlhkostí.  
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3. Provedení testů a analýza výsledků 

Jelikož záměrem této práce bylo stanovení korozní odolnosti hliníkové slitiny při 

podmínkách SWAAT pro účely mezilaboratorního srovnání, tj. srovnání agresivity mezi 

různými zařízeními a laboratořemi pro testování korozní odolnosti, byly za základní jednotku 

zvoleny tři testovací komory umístěné v jedné laboratoři. Samotné srovnání bylo provedeno 

pomocí váhových úbytků referenčních plechů (kupónů) z hliníkové slitiny AA1050. Tyto 

kupóny byly v letech 2011 – 2013 přidávány k testovaným výrobkům hliníkových tepelných 

výměníků, celkem bylo v tomto období provedeno 42 testů, v každém z těchto testů bylo 

použito 9 referenčních kupónů, pro zajištění dostatečného vzorku pro statistické vyhodnocení. 

Testované kupóny byly vystaveny podmínkám SWAAT testu po dobu 500 hodin, což 

odpovídá minimálnímu požadavku na korozní odolnost testovaných výrobků, a poté byl po 

odstranění korozních produktů stanoven jejich váhový úbytek vztažený na testovanou plochu 

kupónu.  

3.1 Testované vzorky 

Pro materiál referenčních plechů byla zvolena slitina AA1050, který díky své 

chemické čistotě (minimálně 99,5% Al) není náchylný na projevy koroze, způsobené 

fluktuacemi a heterogenitami ve složení, jež se mohou vyskytovat u slitin legovaných. 

Normované složení této slitiny je uvedeno v tabulce 4. Z jednoho ingotu tohoto materiálu byl 

extruzí vyroben pás šířky 18 mm a tloušťky 1,3 mm, prvních a posledních 5% délky pásu 

vyjmuto a pro výrobu referenčních kupónů nebylo použito z důvodů zajištění odpovídající 

kvality. Ze zbytku pásu pak byly nastříhány jednotlivé kupóny o délce 154 mm. K extruzi 

byla použita matrice se zaoblenými kratšími stěnami, kupón tedy není čistě obdélníkového 

průřezu, nýbrž nejdelší hrany jsou opatřeny rádiem. Celkem bylo během tohoto testování 

spotřebováno přes 350 referenčních kupónů. 

 

Tabulka 4 – Normované složení slitiny AA1050 (hmot. %) 

prvek Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

min 99,5        

max  0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 
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3.2 SWAAT test 

Expoziční zkoušky při SWAAT podmínkách byly provedeny ve třech zkušebních 

komorách německého výrobce WEISS Umwelttechnic GmbH, dvě komory nesly typové 

označení SC/KWT 1000, třetí VSC 1000. Komora typu SC/KWT 1000 je vyobrazena na 

obrázku 9. Objem testovací prostoru byl u všech 1000 litrů a vyjma funkce automatického 

plnění dna zkušebního prostoru destilovanou vodou při kondenzačním testu, jímž jsou 

komory typu  SC/KWT vybaveny, se jednotlivé komory od sebe konstrukčně nelišily. 

 

Obr. 9 – Korozní komora WEISS typu SC/KWT 1000 

 

Před začátkem každého testu byly komory vyčištěny, aby nemohlo dojít k ovlivnění 

předchozím testem a bylo provedeno úvodní nastavení a ověření úhrnu srážek. Toto se 

provádí během minimálně 16 -ti hodinového testu solnou mlhou, při němž je zachycována 

sedající mlha do sběrných nádob kruhového půdorysu s definovanou plochou 80 cm
2
. 

Všechny parametry testu byly vždy nastaveny na nominální hodnoty, tj. na střed tolerance. 

Jednotlivé parametry včetně nastavených hodnot jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 – Požadované a nastavené hodnoty parametrů při SWAAT testu 

parametr požadavek ASTM G85 nastaveno 

teplota zkušebního prostoru 49 +/- 2 °C 49 °C 

teplota zvlhčovače 57 +/- 2 °C 57 °C 

pH SWAAT roztoku 2,8 – 3,0 2,9 

úhrn srážek při fázi solné mlhy 1,0 – 2,0 ml/hod. 1,3 – 1,7 ml/hod 
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3.2.1 Příprava vzorků 

Testované vzorky byly nejprve označeny, aby bylo možné jednotlivé kupóny 

identifikovat v případě současného vyhodnocování vzorků z více komor. Pro označení bylo 

použito tří číslic X Y Z, kde X = pořadové číslo komory (interní označení, 3 – 5), Y = 

označení sektoru v zařízení (1 – 3), ve kterém se vzorek nacházel, Z = pořadové číslo vzorku 

při testu (1 – 3). Poté byly vzorky na pět minut ponořeny do metanolu, aby došlo 

k dokonalému odmaštění povrchu. Po osušení byla na digitální váze zaznamenána hmotnost 

každého vzorku s přesností na 0,0001 gramu. Pro zajištění přesnosti měření byla vždy 

zaznamenána i hmotnost dvou referenčních kupónů, které nebyly vystaveny podmínkám 

SWAAT testu a sloužily pro ověření stability digitální váhy. Po celou dobu přípravy bylo se 

vzorky manipulováno v latexových rukavicích, aby se předešlo možnému zkreslení výsledků 

z důvodu kontaminace povrchu mastnotou a potem z rukou. 

Takto připravené vzorky byly po třech kusech vloženy do držáků zajištujících 20 -ti 

stupňový odklon od vertikály (obrázek 10) a rozmístěny v solné komoře dle schématu na 

obrázku 11, tj. tři kupóny do středu komory, tři do sektoru u trysky a do sektoru nejdále od 

trysky. Způsob rozmístění kupónů do tří sekcí byl zvolen pro současné ověření rozložení 

agresivity prostředí v testovací komoře. Nebylo-li možné z kapacitních důvodů do komory 

umístit všech devět kupónů, byl jejich počet snížen na šest, resp. na tři, ty pak byly umístěny 

do dvou, resp. jednoho ze tří sektorů komory. 

 

 

Obr. 10 – Držák pro uchycení vzorků zajišťující sklon 20° od vertikály 
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Obr. 11 – Schématické rozmístění vzorků v solné komoře, půdorysný pohled 

 

Po ukončení SWAAT testu v délce trvání 500 hodin byly ze vzorku nejprve omyty 

horkou vodou odstranitelné nánosy korozních produktů. Takto očištěné byly po dobu 45 

minut podrobeny ultrazvukovému čištění v destilované vodě při teplotě 95°C a bezprostředně 

poté umístěny do sušárny, kde byly při teplotě 100°C sušeny po dobu jedné hodiny. 

Následovalo ponoření na 10 minut do vhodného roztoku předehřátého na 95°C pro odstranění 

zbývajících produktů korozního procesu. Roztok byl připraven rozpuštěním 20 gramů oxidu 

chromové a 50 ml kyseliny fosforečné v 950 ml destilované vody [14]. Po omytí destilovanou 

vodou byly vzorky ponechány oschnout v sušárně. Po ochlazení byly opět zváženy. Při 

každém procesu chemického čištění byl použit jeden kupón jako referenční, na němž bylo 

gravimetrickou metodou ověřeno, zda dochází pouze k odstraňování korozních produktů nebo 

naopak již dochází k rozpouštění základního materiálu. Ani v jednom případě nebyl 

zaznamenán pokles hmotnosti u referenčního vzorku větší než 0,0005, což u vzorku vážícího 

cca 10 gramů odpovídá úbytku hmotnosti menšímu než 0,005 % původní hmotnosti, a lze 

usuzovat, že v průběhu chemického odstraňování korozních zplodin nedocházelo 

k rozpouštění základního materiálu čištěných vzorků a tedy je možné vyloučit zkreslení 

výsledků zapříčiněné chemickým čištěním. 

3.3 Analýza výsledků 

Po provedení SWAAT testů byly analyzovány jednotlivé výsledky získané 

gravimetrickou metodou. Přičemž byla stanovena průměrná rychlost koroze (včetně intervalu 

spolehlivosti), vyjádřená pomocí váhového úbytku v gramech na metr čtvereční, jak pro 

jednotlivá zařízení, tak pro celou laboratoř (tři SWAAT komory). Dále pak na základě 

výsledků dosažených váhovou metodou bylo u vybraných vzorků provedeno metalografické 

vyšetření korozního napadení. 

tryska s 

deflektorem 

držák  

sektor 3 

držák  

sektor 1 

držák  

sektor 2 
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3.3.1 Gravimetrická metoda 

Celkem bylo v letech 2011 – 2013 provedeno 42 SWAAT testů v délce trvání 500 

hodin, při nichž byly s testovanými výrobky vystaveny zkušebním podmínkám také kupóny 

hliníkové slitiny AA1050. Naměřené úbytky pro jednotlivé testovací zařízení jsou uvedeny 

v tabulkách 6 (komora 3), 7 (komora 4) a 8 (komora 5). V těchto tabulkách jsou dále uvedeny 

hodnoty průměrného váhového úbytku a výběrové směrodatné odchylky pro jednotlivá 

měření. Z naměřených hodnot pak byl pro jednotlivé komory vypočten interval spolehlivosti 

s hladinou spolehlivosti 95%.  

Průměrný váhový úbytek byl vypočten podle vztahu: 

 

 
n

i
m

n
m i

1

1
, (20) 

kde: n – počet měření, 

 im  - váhový úbytek i-tého vzorku v g/m
2
 

 

Výběrová směrodatná odchylka ze vztahu: 

 

 2)

1

(
1

1
m

n

i
i
m

n
s , (21) 

kde: n – počet měření, 

 m  - průměrný váhový úbytek v g/m
2
, 

 im  - váhový úbytek i-tého vzorku v g/m
2
 

. 

 

Interval spolehlivosti pro hladinu spolehlivosti 95% se vypočetl: 

 
n

s
tCI%95 , (22) 

kde: t – koeficient závislý na počtu měření n, pro soubor vzorků (n) větší než 30 je t= 1,96 

 s – výběrová směrodatná odchylka, 

 n – počet měření. 
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Tabulka 6 – Váhové úbytky kupónů v g/m
2
 po 500 hodinové expozici SWAAT v solné 

komoře č.3, typ VSC 1000. Z úbytku jednotlivých kupónu v g přepočteno na g/m
2
 

poř. č. 

testu 

poř. č. 

vzorku 

váhový úbytek m [g/m
2
] výběrová směrodatná 

odchylka pro jeden 

test 

stest [g/m
2
] 

váhový úbytek za test 

test
stestm

test
m  

[g/m
2
] 

sektor 1 sektor 2 sektor 3 

1 
1 24,5278 24,7815 24,3912 

1,3 24,7 ± 1,3 2 25,4913 25,9385 24,1217 

3 27,0577 23,2376 22,8788 

2 
1 3,8504 5,0933 3,3143 

1,8 5,8 ± 1,8 2 5,2111 5,8408 5,7297 

3 6,2228 7,3542 9,4314 

3 
1 23,4416 23,6898 24,6275 

1,8 24,8 ± 1,8 2 21,0423 26,2546 25,9236 

3 25,9512 25,8961 26,8061 

4 
1 10,5832 9,2732 10,1695 

1,5 11,6 ± 1,5 2 11,9276 12,1000 11,8587 

3 13,4100 13,7892 10,8934 

5 
1 - - 21,1939 

0,8 20,2 ± 0,8 2 - - 19,9116 

3 - - 19,6082 

6 
1 22,3628 21,3651 17,2770 

2,1 20,9 ± 2,1 2 23,9201 22,8251 18,9074 

3 20,3431 21,6814 19,8321 

7 
1 - 26,6571 - 

0,3 26,8 ± 0,3 2 - 26,6921 - 

3 - 27,1819 - 

8 
1 31,2159 - 33,8055 

2,2 32,9 ± 2,2 2 36,7674 - 31,5882 

3 30,9015 - 33,3588 

9 
1 39,3543 38,2787 38,9682 

1,1 39,6 ± 1,1 2 39,4094 39,2440 38,2236 

3 40,9262 40,6780 41,2020 

10 
1 13,4610 15,6452 12,7495 

1,1 13,9 ± 1,1 2 13,5437 15,9679 13,0308 

3 13,8912 13,2707 13,4527 

11 
1 27,0694 26,1994 31,5673 

3,7 30,3 ± 3,7 2 28,1529 25,4935 32,8806 

3 36,2294 31,2554 33,4223 

12 
1 4,9972 7,7771 7,4958 

1,5 7,2 ± 1,5 2 5,3612 9,6469 7,2972 

3 6,0562 8,0915 8,1080 

13 
1 16,4694 - - 

1,8 17,6 ± 1,8 2 16,7151 - - 

3 19,6496 - - 

14 
1 15,8831 19,6623 18,6920 

1,3 18,0 ± 1,3 2 16,0874 17,9770 18,0281 

3 17,6961 19,4836 18,8452 
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Tabulka 7 – Váhové úbytky kupónů v g/m
2
 po 500 hodinové expozici SWAAT v solné 

komoře č.4, typ SC/KWT 1000. Z úbytku jednotlivých kupónu v g přepočteno na g/m
2
 

poř. č. 

testu 

poř. č. 

vzorku 

váhový úbytek m [g/m
2
] výběrová směrodatná 

odchylka pro jeden 

test 

stest [g/m
2
] 

váhový úbytek za test 

test
stestm

test
m  

[g/m
2
] 

sektor 1 sektor 2 sektor 3 

1 
1 2,9619 3,5907 3,1274 

0,4 3,1 ± 0,4 2 3,6238 3,2763 2,6641 

3 3,5411 2,6806 2,8130 

2 
1 3,3094 4,1202 2,0187 

0,7 2,9 ± 0,7 2 3,1439 3,1439 2,2504 

3 2,8957 3,1605 2,1511 

3 
1 6,2615 5,9231 5,0393 

0,9 5,7 ± 0,9 2 6,0735 6,6564 4,5316 

3 6,2239 6,0923 4,1556 

4 
1 9,7131 14,5779 13,3534 

2,0 12,8 ± 2,0 2 10,9045 14,9419 12,3937 

3 10,3253 14,0815 14,6772 

5 
1 19,2113 20,9642 20,7889 

1,0 20,3 ± 1,0 2 18,6855 21,8406 20,2631 

3 20,8941 19,4217 20,2631 

6 
1 7,1837 15,7241 14,1005 

3,3 15,2 ± 3,3 2 17,8703 17,1586 14,3452 

3 17,2698 17,5367 15,7797 

7 
1 12,0131 14,0484 14,0649 

1,0 14,2 ± 1,0 2 15,8024 14,6606 14,0319 

3 14,9088 14,3462 14,0153 

8 
1 11,0658 12,0138 9,5145 

1,0 10,8 ± 1,0 2 10,7038 11,2037 10,3763 

3 11,3588 12,0483 8,9802 

9 
1 6,5636 6,8670 6,4533 

0,7 6,4 ± 0,7 2 6,9497 5,5708 5,5708 

3 5,4605 6,5636 7,5840 

10 
1 6,5567 14,2511 6,4740 

4,9 8,7 ± 4,9 2 3,4335 13,1962 6,6809 

3 6,0603 17,3330 4,0747 

11 
1 7,7150 8,2321 6,6809 

1,0 7,3 ± 1,0 2 7,1152 7,7150 5,3778 

3 8,3769 8,0253 6,5567 

12 
1 5,5226 6,8050 5,4398 

0,8 5,7 ± 0,8 2 6,0810 6,0190 4,4677 

3 6,3913 5,7708 4,5297 

13 
1 5,9018 4,1092 4,4125 

1,0 5,0 ± 1,0 2 5,8742 5,4054 3,6679 

3 6,5912 4,9365 3,9161 
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Tabulka 8 – Váhové úbytky kupónů v g/m
2
 po 500 hodinové expozici SWAAT v solné 

komoře č.3, typ VSC 1000. Z úbytku jednotlivých kupónu v g přepočteno na g/m
2
 

poř. č. 

testu 

poř. č. 

vzorku 

váhový úbytek m [g/m
2
] výběrová směrodatná 

odchylka pro jeden 

test 

stest [g/m
2
] 

váhový úbytek za test 

test
stestm

test
m  

[g/m
2
] 

sektor 1 sektor 2 sektor 3 

1 
1 7,6530 7,1152 7,6323 

0,8 7,4 ± 0,8 2 6,8200 8,9024 7,6726 

3 7,0632 6,1307 7,2716 

2 
1 4,5128 4,4609 4,8759 

0,4 4,4 ± 0,4 2 4,5354 3,5828 3,9970 

3 4,8175 4,4963 4,1333 

3 
1 8,2570 8,1577 7,4131 

0,9 7,4 ±7,4 2 7,6282 7,4627 6,6519 

3 5,6591 8,5548 6,9994 

4 
1 16,5332 19,3876 15,5542 

1,5 17,1 ± 1,5 2 16,8642 18,0914 15,0991 

3 17,8156 18,6981 16,1057 

5 
1 17,7053 18,7946 17,4295 

0,7 18,0 ± 0,7 2 17,7053 17,1951 17,6639 

3 19,3462 18,2844 17,4571 

6 
1 14,5476 15,6369 14,1615 

0,9 14,7 ± 0,9 2 13,7478 14,6717 14,2304 

3 14,4786 16,6159 14,3269 

7 
1 63,2095 55,7358 - 

3,0 58,9 ± 3,0 2 59,5140 55,3221 - 

3 60,1897 59,3210 - 

8 
1 32,6631 32,0024 34,5304 

1,7 32,7 ± 1,7 2 31,2554 31,3416 34,2431 

3 31,8300 30,7671 35,5933 

9 
1 30,0586 29,6019 26,3248 

2,4 28,6 ± 2,4 2 30,8242 24,3504 30,3675 

3 31,5494 26,9829 27,6947 

10 
1 42,9015 33,4560 35,5588 

5,3 38,7 ± 5,3 2 47,2796 34,9728 33,5077 

3 44,1598 34,6970 41,7639 

11 
1 10,1102 8,2735 9,3987 

1,0 9,6 ± 1,0 2 8,6210 10,9541 11,1361 

3 10,1433 9,0347 8,7368 

12 
1 8,7534 8,3066 9,6469 

2,1 8,6 ± 2,1 2 12,6419 8,5548 4,6332 

3 8,1411 9,5973 7,4131 

13 
1 4,1367 4,8648 3,2515 

1,1 4,5 ± 1,1 2 5,8080 4,7490 3,7479 

3 6,0397 4,9806 2,7964 

14 
1 1,3899 2,2008 1,8946 

0,4 1,9 ± 0,4 2 1,7871 2,0932 1,7374 

3 2,0601 2,6310 1,6547 

15 
1 5,6018 6,0845 5,2226 

0,6 5,4 ± 0,6 2 6,0672 4,6021 5,7914 

3 5,3950 4,5504 5,5846 
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Pro vizuální srovnání výsledků z jednotlivých testovacích zařízení byly naměřené 

hodnoty vyneseny do grafu (obrázek 12). Dále pak byly pro data z jednotlivých komor 

sestrojeny histogramy (obrázky 13 – 15). Pro konstrukci histogramů byl zvolen vzorkovací 

interval 5 g/m
2
*test. Na základě rozložení četností měření v histogramech (přítomnost 

extrémních hodnot) nebyl výsledný váhový úbytek v jednotlivých zařízeních stanoven 

z aritmetického průměru, nýbrž byla použita střední hodnota neboli medián z daného souboru 

měření. 

 

Obr. 12 – Grafické porovnání výsledků  

 

 

Obr. 13 – Histogram výsledků pro solnou komoru č. 3. Vysoká četnost výskytu je 

patrná na širokém intervalu hodnot. 
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Obr. 14 – Histogram výsledků pro solnou komoru č. 4 

 

 

Obr. 15 – Histogram výsledků pro solnou komoru č. 5, kromě hlavního maxima 

výskytu na intervalu 0 – 10 g/m
2
*test se vyskytují další dvě lokální maxima 

na intervalu 15 – 20 g/m2*test a na intervalu 35 – 40 g/m
2
*test 

 

Výsledný váhový úbytek vzorků byl pro jednotlivá testovací zařízení vyjádřený 

pomocí směrodatné odchylky a střední hodnoty jednotlivých měření: 

  
sk
s

sk
m

sk
m ~  (23) 



2013  Korozní odolnost hliníkových slitin při podmínkách SWAAT testu 

   pro účely mezilaboratorního srovnání 

Bc. Petr Kijonka  Strana 36 z 53 

 

kde:  skm
~  je medián z váhových úbytků měření v dané solné komoře 

 ssk je výběrová směrodatná odchylka měření pro danou solnou komoru 

Pro jednotlivé komory pak hodnoty byly následující 

  
3sk

m = 20 ± 10 g/m2*test pro komoru 3 

  
4sk

m = 6,7 ± 5,4 g/m2*test pro komoru 4 

  
5sk

m = 10 + 14 / - 10 g/m2*test pro komoru 5  

Pozn.: směrodatná odchylka rovna 14 g/m
2
, upraveno pro zachování hodnot ≥ 0 

Výpočet intervalů spolehlivosti 95%CI pro jednotlivé komory se provedl dosazením 

do vztahu (22) 

  95%CIsk3 = 1,9 

  95%CIsk4 = 1,0 

  95%CIsk5 = 2,5 

 S užitím 95% intervalu spolehlivosti byl celkový váhový úbytek testované slitiny pro 

jednotlivé komory vyjádřen s užitím ze vztahu 

  
sk

CI
sk
m

sk
m %95~

, (24) 

vypočtené hodnoty byly následující:  
 

  
3sk

m = 20 ± 2 g/m
2
*test 

  
4sk

m = 7 ± 1 g/m
2
*test 

  
5sk

m = 10 ± 3 g/m
2
*test 

Získané hodnoty poté byly vyneseny do grafu pro srovnání jednotlivých zařízení na základě 

95% intervalu spolehlivosti (obrázek 15). 

Dále byla pro ověření přesnosti měření určena relativní odchylka, dosazením do 

vztahu: 

  %100~
%95

sk

sk
m

CI
s  (25) 

Pro jednotlivé zařízení pak relativní chyba nabývala hodnot: 

  3sks  = 9,68 % 

  sks  = 14,56 % 

  sks  = 25,68 % 
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Obr. 16 – Srovnání vypočtených výsledků z jednotlivých zkušebních komor za užití 

hladiny spolehlivosti 95% 

 

Ačkoli byly všechny testy provedeny při stejném nastavení parametrů, plyne z 

grafického porovnání výsledků v jednotlivých komorách (obr. 16), že nebylo dosaženo 

souladu v korozní odolnosti testované slitiny v jednotlivých zařízeních. Pouze u komor č. 4 a 

5 došlo k částečnému průniku intervalů spolehlivosti, komora č. 3 pak byla úplně mimo 

intervaly komor 4 a 5. Současně vypočtené hodnoty relativní chyby testů provedených 

v jednotlivých komorách ukazují na velký rozptyl ve výsledcích a možné ovlivnění dílčích 

testů.  

3.3.2 Metalografický rozbor 

Vizuální prozkoumání testovaných vzorků potvrdilo nesoulad ve výsledcích získaných 

pomocí gravimetrické metody. Úroveň korozního napadení se pohybovala od minimálního, 

pouze pár osamocených korozních bodů, až po plošné napadení skoro celé spádové plochy. 

Zajímavostí bylo, že spádová plocha, při testu orientována směrem nahoru, jevila u všech 

vzorků poněkud odlišný charakter napadení ve srovnání s plochou nespádovou. Zatímco u 

nespádové plochy se vyskytovaly spíše jednotlivé korozní body hlubšího průniku, spádová 

plocha byla napadena intenzivněji a jevila místy známky až „rovnoměrného“ napadení. 

Z testovaných vzorků byly vybrány s minimálním a maximálním napadením, tyto pak byly 
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podrobeny metalografickému rozboru. Na obrázcích 17 – 22 je dokumentován povrch vzorků, 

jež byly podrobeny analýze.  

 

 

Obr. 17 a 18 – Vzorek 5 12, maximální úbytek při testu, komora č. 5 – test poř. č. 7, 

nespádová strana, označena číslem, napadena především lokálně osamocenými korozními 

body, větší napadení bylo zaznamenáno v místech ulpění kondenzátu stékajícího z horní 

hrany vzorky. Červeně označeno místo řezu. Délka vzorku 154 mm. 

 

 

Obr. 19 – Vzorek 5 12, detail místa řezu 

 

 

A-A´ 
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Obr. 20 a 21 – Vzorek 5 23, minimální úbytek při testu, komora č. 5 – test poř. č. 14, 

nespádová strana, označena číslem, i spádová strana byly napadeny především lokálně 

osamocenými korozními body, případně byl patrné řady korozních bodů. U nespádové strany 

bylo zaznamenáno větší napadení v místech ulpění kondenzátu stékajícího z horní hrany 

vzorky. Červeně označeno místo řezu. Délka vzorku 154 mm. 

 

 

Obr. 22 – Vzorek 5 23, detail místa řezu 

Velikost vzorků byla vhodně upravena a vzorky byly po zalití do epoxidu postupně 

broušeny a vyleštěny. Metalografický rozbor byl proveden pomocí optického mikroskopu se 

záznamovým zařízením. Během tohoto rozboru nebyl zjištěn rozdíl v druhu korozního 

napadení mezi jednotlivými vzorky, byla zjištěna pouze rozdílná úroveň napadení. U obou 

vzorků byl druh korozního napadení identifikován jako nerovnoměrná nebo lokální bodová 

koroze s výskytem mezikrystalové koroze (obrázky 23-30). 

A-A´ 
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Obr. 23 – Vzorek 5 12, řez A-A´, nespádová plocha, lokální bodová koroze, leštěno, 

kontrast DIC Nomarski 

 

 

Obr. 24 -  Vzorek 5 12, řez A-A´, nespádová plocha, lokální bodová koroze, leštěno, 

leptáno na zrno 
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Obr. 25 – Vzorek 5 12, řez A-A´, spádová plocha, nerovnoměrná koroze s výskytem 

mezikrystalové koroze, leštěno 

 

 

Obr. 26 – Vzorek 5 12, řez A-A´, spádová plocha, nerovnoměrná koroze s výskytem 

mezikrystalové koroze, leptáno na zrno 

 

 

Obr. 27 – Vzorek 5 23, řez A-A´, nespádová plocha, lokální bodová koroze, leštěno, 

kontrast DIC Nomarski  
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Obr. 28 – Vzorek 5 23, řez A-A´, nespádová plocha, lokální bodová koroze, leštěno, 

leptáno na zrno 

 

 

Obr. 29 – Vzorek 5 23, řez A-A´, spádová strana, leštěno 

 

 

Obr. 30 – Vzorek 5 23, řez A-A´, spádová strana, leštěno, leptáno na zrno 
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3.3.3 Cyklická potenciodynamická zkouška 

Porovnání odolnosti vybraných vzorků (minimální vs. maximální úbytky při 

expozičním testu v komoře č. 5) proti bodové korozi bylo provedeno pomocí cyklické 

potenciodynamické polarizační zkoušky s užitím potenciostatu Gamry PCI4 ovládaného 

počítačovým softwarem Gamry Framework, vyhodnocení pak bylo provedeno za pomocí 

softwaru Gamry Echem Analyst. Jako referenční byla použita saturovaná kalomelová 

elektroda (SCE) a jako pomocné elektrody byly použity dvě tyče s vysoce čistého grafitu. 

Testované vzorky byly obroušeny za mokra SiC papíry zrnitosti 800 a 1200, omyty 

líhobenzínem a po oplachu destilovanou vodou byly osušeny. 

 Vlastní měření bylo provedeno v nemíchaném roztoku NaCl o koncentraci 3,56 hmot. 

% s volným přístupem vzduchu při pokojové teplotě. Testovaný vzorek byl nainstalován do 

korozní klece a zalit elektrolytem. Po uplynutí jedné hodiny byl změřen počáteční korozní 

potenciál Ecors. Samotné polarizační měření pak bylo zahájeno z hodnoty potenciálu o 100 mV 

nižší, s rychlostí polarizace 0,6 V/hod. V kladném směru probíhalo až po hodnotu vratného 

potenciálu Ev při proudové hustotě 5mA/cm
2
, poté pokračovalo v opačném směru až do 

dosažení výchozí hodnoty potenciálu. V průběhu měření byly měřícím softwarem 

zaznamenány hodnoty potenciálu a proudu
 
[15]. Polarizační křivky jsou vyobrazeny na 

obrázku 31. 

 

Obr. 31 – Polarizační křivky (E vs. SCE) pro měření vybraného souboru vzorků. 

Vzorky sk5_min_vz1 a vz2 pocházely z testu poř. č. 14, tj. dolní konec intervalu 

úbytků při expozičním testu a vzorky s označením sk5_max_vz1 a vz2  testu č. 7, tedy 

naopak z horního konce intervalu. Oba tyto testy byly provedeny v solné komoře č. 5 
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Pomocí polarizačních křivek byly stanoveny hodnoty korozního potenciálu Ecor 

v kladném směru polarizace při proudové hustotě J = 0 A/cm
2
, depasivačního potenciálu Ed, 

konvenčním způsobem pro proudovou hustotu 100 µA/cm
2
, repasivačního potenciálu Er pro 

hustotu 10 µA/cm2 při vratné polarizaci. Odečtené hodnoty jednotlivých potenciálů jsou 

uvedeny v tabulce 9 a graficky porovnány na obrázku 32. 

Pro hodnocení odolnosti kovů vůči bodové korozi pak obecně platí, že čím vyšší jsou 

hodnoty Ed, Er a současně i rozdíl Ed - Ecor, tím vyšší je odolnost materiálu proti bodové 

korozi.  

 

Tabulka 9 – Naměřené hodnoty potenciálů mV vs. SCE 

vzorek Ecor Ed Er Ed – Ecor 

sk5_min_vz1 -698 -680 -739 18 

sk5_min_vz2 -715 -708 -742 7 

sk5_max_vz1 -732 -716 -744 16 

sk5_max_vz2 -728 -715 -740 13 

 

 

Obr. 32 – Grafické srovnání potenciálů Ecor, Ed, Er a rozdílu Ed – Ecor  pro jednotlivá 

měření 
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Jelikož naměřené hodnoty jednotlivých potenciálů byly u všech testovaných vzorků 

velmi podobné (do cca 30 mV), což je patrné z tabulky 9 a hlavně obrázku 32, lze usuzovat, 

že odolnost proti bodové korozi bude u všech vzorků na stejné úrovni.   

3.3.4 Stanovení chemického složení 

Ze souboru kupónů testovaných v komoře č. 5 bylo odebráno šest vzorků, které byly 

následně použity pro stanovení středního chemického složení materiálu testovaných. Vzorky 

byly odebrány náhodně, avšak s tím že došlo k pokrytí celého intervalu váhových úbytků 

naměřeného pro toto testovací zařízení. Jednotlivé kupóny pocházely z expozičních testů č. 

14, 13, 3, 11, 9 a 7. 

Povrch vzorků byl obroušen, aby se předešlo možnému zkreslení výsledků 

odkorodováním jednotlivých fází z materiálu. Chemické složení se tak mohlo stanovit 

z materiálu neovlivněného korozním procesem. Povrch vzorku byl poté omyt a osušen. Na 

takto připravených vzorcích se pomocí stacionárního analyzátoru kovů SPECTROLAB JR
CCD

 

(obr. 33) provedla analýza chemického složení. U každého vzorku byla provedena tři měření 

v různých místech povrchu. Z těchto měření se stanovila hodnota středního složení materiálu 

jednotlivých kupónů. Střední hodnoty jednotlivých měření jsou uvedeny v tabulkách 10 – 15. 

 

 

Obr. 33 – Stacionární analyzátor kovů SPECTROLAB JR
CCD
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Tabulka 10 – Chemické složení materiálu vzorku č. 1, testováno v komoře č. 5, 

expoziční test pořadové číslo 14. Vyjádřeno pomocí střední hodnoty tří měření ( x
~

v %) 

prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb 

x~  0,110 0,335 0,0019 <0,0005 0,012 0,0063 <0,0016 0,0017 0,0040 

prvek Sn Ti Ag B Be Bi Ca Cd Na 

x~  <0,0024 0,024 0,0012 0,0014 0,0002 <0,0025 0,0012 0,0031 0,0011 

prvek Sr Li Zr Co V Ga Al   

x~  0,0014 0,0001 0,0019 0,0013 0,0091 0,013 99,47   

 

Tabulka 11 – Chemické složení materiálu vzorku č. 2, testováno v komoře č. 5, 

expoziční test pořadové číslo 13. Vyjádřeno pomocí střední hodnoty tří měření ( x
~

v %) 

prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb 

x~  0,108 0,322 0,0018 <0,0005 0,011 0,0036 <0,0016 0,0009 0,0025 

prvek Sn Ti Ag B Be Bi Ca Cd Na 

x~  <0,0024 0,023 0,0010 0,0011 0,0002 <0,0025 0,0019 0,0027 0,0026 

prvek Sr Li Zr Co V Ga Al   

x~  0,0013 0,0001 0,0015 <0,0011 0,0088 0,012 99,49   

 

Tabulka 12 – Chemické složení materiálu vzorku č. 3, testováno v komoře č. 5, 

expoziční test pořadové číslo 3. Vyjádřeno pomocí střední hodnoty tří měření ( x
~

v %) 

prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb 

x~  0,107 0,321 0,0016 <0,0005 0,012 0,0060 <0,0016 0,0012 0,0033 

prvek Sn Ti Ag B Be Bi Ca Cd Na 

x~  0,0024 0,023 0,0011 0,0013 0,0002 <0,0025 0,0017 0,0030 0,0011 

prvek Sr Li Zr Co V Ga Al   

x~  0,0013 0,0001 0,0016 <0,0011 0,0088 0,013 99,49   
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Tabulka 13 – Chemické složení materiálu vzorku č. 4, testováno v komoře č. 5, 

expoziční test pořadové číslo 11. Vyjádřeno pomocí střední hodnoty tří měření ( x
~

v %) 

prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb 

x~  0,106 0,321 0,0017 <0,0005 0,011 0,0084 <0,0016 0,0012 0,0027 

prvek Sn Ti Ag B Be Bi Ca Cd Na 

x~  <0,0024 0,022 0,0011 0,0010 0,0002 <0,0025 0,0014 0,0030 0,0009 

prvek Sr Li Zr Co V Ga Al   

x~  0,0013 0,0001 0,0016 <0,0011 0,0089 0,013 99,49   

 

Tabulka 14 – Chemické složení materiálu vzorku č. 5, testováno v komoře č. 5, 

expoziční test pořadové číslo 9. Vyjádřeno pomocí střední hodnoty tří měření ( x
~

v %) 

prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb 

x~  0,110 0,329 0,0018 <0,0005 0,012 0,0055 <0,0016 0,0015 0,0038 

prvek Sn Ti Ag B Be Bi Ca Cd Na 

x~  <0,0024 0,0024 0,0011 0,0014 0,0002 <0,0025 0,0013 0,0029 0,0011 

prvek Sr Li Zr Co V Ga Al   

x~  0,0014 0,0001 0,0018 <0,0011 0,0089 0,013 99,47   

 

Tabulka 15 – Chemické složení materiálu vzorku č. 6, testováno v komoře č. 5, 

expoziční test pořadové číslo 7. Vyjádřeno pomocí střední hodnoty tří měření ( x
~

v %) 

prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb 

x~  0,108 0,329 0,0018 <0,0005 0,012 0,0071 <0,0016 0,0012 0,0033 

prvek Sn Ti Ag B Be Bi Ca Cd Na 

x~  <0,0024 0,024 0,0011 0,0014 0,0002 <0,0025 0,0015 0,0,30 0,0014 

prvek Sr Li Zr Co V Ga Al   

x~  0,0013 0,0001 0,0016 <0,0011 0,0088 0,013 99,48   
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Střední hodnoty chemického složení, zjištěné z jednotlivých měření, odpovídaly u 

všech testovaných vzorků normovanému složení slitiny AA1050. Porovnání vypočtených a 

normovaných hodnot chemického složení je provedeno v tabulce 16. Současně jsou z tohoto 

porovnání patrné minimální rozdíly v chemickém složení jednotlivých kupónů, a protože byly 

ze souboru vzorků odebrány náhodně, lze se domnívat, že všechny kupóny pocházejí ze stejné 

výrobní šarže. 

 

Tabulka 16 – Porovnání vypočtených středních hodnot chemického složení v 

procentech s hodnotami normovanými. Obsah Al je nepatrně nižší než udává norma, ostatní 

prvky jsou v požadovaném rozmezí 

vzorek Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ostatní 

1 99,47 0,11 0,335 0,0019 0,0005 0,012 0,0063 0,024 0,04 

2 99,49 0,108 0,322 0,0018 0,0005 0,011 0,0036 0,023 0,04 

3 99,49 0,107 0,321 0,0016 0,0005 0,012 0,006 0,023 0,04 

4 99,49 0,106 0,321 0,0017 0,0005 0,011 0,0084 0,022 0,04 

5 99,47 0,11 0,329 0,0018 0,0005 0,012 0,0055 0,0024 0,07 

6 99,48 0,108 0,329 0,0018 0,0005 0,012 0,0071 0,024 0,04 

norma 
min. 

99,5 

max. 

0,25 

max.  

0,4 

max. 

0,05 

max. 

0,05 

max. 

0,05 

max. 

0,05 

max. 

0,03 
neudáno 

 

3.4.3 Diskuze a zhodnocení výsledků 

Během let 2011 – 2013 bylo v rámci jedné laboratoře ve třech korozních komorách 

provedeno na 42 expozičních testů v délce trvání 500 hodin (tj. celkem 42 x 500 hodin). 

Během těchto bylo otestováno spolu s výrobky tepelných výměníků pro automobilový 

průmysl přes 350 referenčních kupónů ze slitiny AA1050 za účelem stanovení jejich celkové 

korozní odolnosti při podmínkách SWAAT testu vyjádřené váhovým úbytkem vztaženým na 

plochu. Ačkoli bylo úvodní nastavení parametrů pro všechny testy stejné, bylo dosahováno 

nekonzistentních výsledků nejen mezi jednotlivými zkušebními zařízeními, ale i mezi 

jednotlivými testy v rámci zařízení jednoho. Nejzřetelnější to bylo v případě solné komory č. 

5, kde se váhové úbytky za test pohybovaly v rozmezí cca 2 až 65 g/cm
2
. Nejstabilněji se pak 

jevila solná komora č. 4. Statistické zhodnocení získaných dat rovněž potvrdilo nesoulad 

výsledků mezi jednotlivými zařízeními, kdy bylo dosaženo jen částečné shody mezi komorou 



2013  Korozní odolnost hliníkových slitin při podmínkách SWAAT testu 

   pro účely mezilaboratorního srovnání 

Bc. Petr Kijonka  Strana 49 z 53 

 

číslo 4 a 5. Došlo pouze k částečnému překryvu intervalů spolehlivosti se zvolenou hladinou 

významnosti 95%. Třetí komora pak ležela úplně mimo tyto intervaly. Pro velký nesoulad se 

tedy nepovedlo stanovit mezní hodnoty korozní odolnosti testované slitiny, které měly sloužit 

jako výchozí bod pro mezilaboratorní srovnání prováděných SWAAT testů. 

Metalografický rozbor, který byl proveden na vzorcích s minimálním a maximálním 

úbytkem, prokázal u obou vzorků výskyt převážně nerovnoměrné a lokální bodové koroze, 

vzorky se lišily pouze intenzitou napadení. Dále se ukázalo, že se spádová plocha, při 

expozičním testu orientována směrem nahoru, jevila sice intenzivněji napadená, avšak projev 

koroze byl spíše plošného charakteru, bez významnějšího průniku do hloubky materiálu. 

Oproti tomu odvrácená strana vzorku byla napadena především lokálně a to v místech, kde 

docházelo k ulpívání kondenzátu stékajícího z horní hrany vzorku. 

Pro vyloučení vlivu materiálu na nesoulad v dosažených výsledcích byly náhodně 

vybrané vzorky dále analyzovány. Nejprve byly čtyři takto odebrané vzorky podrobeny 

cyklické potenciodynamické polarizační zkoušce, která pomáhá určit náchylnost materiálů 

k rozvoji bodové koroze. Z naměřených křivek byly odečteny hodnoty potenciálů Ecor 

(korozní), Ed (depasivační) a Er (repasivační). Dále byl vypočten rozdíl Ed – Ecor. Jelikož 

hodnoty všech naměřených potenciálů byly velmi podobné (do cca 30 mV), lze usuzovat i 

obdobnou odolnost jednotlivých vzorků vůči bodové korozi. 

U druhého souboru náhodně odebraných vzorků byla provedena analýza chemického 

složení, která u všech ověřovaných kupónů potvrdila, že jejich složení odpovídá 

normovanému pro hliníkovou slitinu AA1050. Jelikož byly tyto vzorky navíc odebrány 

náhodně, a protože rozdíly v obsahu jednotlivých prvků byly velmi malé (tisíciny procenta a 

méně), je možné vyvodit závěr, že všech cca 350 testovaných vzorků pochází ze stejné 

výrobní šarže. 

Na základě uvedených analýz lze předpokládat, že materiál testované slitiny není 

klíčovou příčinou nesouladu ve výsledcích získaných gravimetrickou metodou. Lze tedy 

usuzovat na rozdílné agresivity prostředí při jednotlivých test. Toto může být spojeno 

s různými vlivy, mezi něž můžeme například zařadit teplotní stabilitu komor. Jelikož SWAAT 

je ve své podstatě cyklická zkouška, tak může docházet v průběhu testu ke kolísání teploty (až 

± 3 °C) a dalších parametrů, v závislosti na vlastnostech a stabilitě daného zkušebního 

zařízení. Dalším faktorem může být nucené otevření komory v případě neplánovaných kontrol 

testovaných výrobků, kdy dojde k vyvětrání a ochlazení zkušebního prostoru. Počet 

takovýchto přerušení je tedy dalším faktorem ovlivňujícím výsledný váhový úbytek 

testovaných kupónů. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani samotné výrobky, s nimiž byly kupóny 
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testovány. Ačkoli se vždy jednalo o tepelné výměníky z hliníkových slitin, prakticky nikdy 

nedošlo ke shodě v typu a množství vzorků, které byly spolu s kupóny testovány. Rozdíly 

v ploše testovaných vzorků, díky jejich tvarové složitosti, mohou být až několika násobné, od 

jednotek až po desítky čtverečních metrů. Docházelo tedy ke změně v poměru testovaných 

ploch kupónů k výrobkům, kdy plocha kupónů byla vždy stejná, oproti tomu plocha výrobků, 

vstupující do korozní reakce, variovala v násobcích. Při pravidelných kontrolách parametrů 

byl pozorován určitý posun v hodnotě pH, mezi zásobníkem a zachyceným kondenzátem 

uvnitř komory, v závislosti na množství (ploše) testovaných vzorků a také na již uplynuté 

době testu. S rostoucí plochou se rozdíl zvětšoval, naopak s přibývající délkou testu se 

zmenšoval. Tento jev může být vysvětlen probíhajícími elektrochemickými reakcemi, které 

jsou v čase s rostoucím množstvím korozních produktů na povrchu vzorků utlumovány. 

Na základě výše uvedených skutečností, lze předpokládat, že pro dosažení shody ve 

výsledcích mezi jednotlivými testy a zkušebními zařízeními, bude zapotřebí sestavit diagram 

všech možných kontrolovatelných i nekontrolovatelných vlivů a schematicky je vylučovat, či 

jim přiřazovat důležitost experimentálně, např. pomocí DOE (design of experiment) analýzy. 

Další z možností je i užití jiného typu referenčního materiálu, jež bude podléhat rovnoměrné 

korozi, jakým je například ocel ISO 8374 CR4, definovaná pro podobné účely normou ČSN 

EN ISO 9227 a stanovit si tak limity pro samotné korozní komory bez přítomnosti 

testovaných vzorků a poté vyšetřit stupeň ovlivnění zkoušenými produkty. 
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4. Závěr 

Obsahem této práce bylo stanovení korozní odolnosti hliníkové slitiny AA1050 při 

podmínkách SWAAT testu. Přesněji nalezení mezních hodnot odolnosti pro celkovou korozi 

vyjádřené v g/m
2
, které by sloužily jako výchozí pro mezilaboratorní srovnávání korozních 

komor při provádění SWAAT testů. 

V první části jsou popsány dílčí děje, k nimž dochází při korozním procesu, jak pro 

obecný kov, tak pro hliník. Dále jsou identifikovány základní faktory ovlivňující korozní 

odolnost hliníkových slitin při podmínkách SWAAT testu. 

V experimentální části byl proveden rozbor hodnot naměřených gravimetrickou 

metodou v průběhu let 2011 – 2013. Statistickou analýzou bylo zjištěno, že nebylo dosaženo 

shody ve výsledcích mezi jednotlivými testovacími zařízeními, značný nesoulad byl navíc 

patrný i mezi jednotlivými testy provedenými v jednom zařízení. U dvou korozních komor 

došlo pouze k částečnému průniku intervalů spolehlivosti, pro hladinu spolehlivosti 95%. 

Metalografickým rozborem vybraných vzorků byly za hlavní typy korozního napadení 

označeny koroze nerovnoměrná a lokální bodová, úroveň napadení jednotlivých vzorků se 

lišila pouze intenzitou napadení. Pro ověření vlivu materiálu testovaných kupónů, byly 

vlastnosti náhodně vybraných vzorků mezi sebou porovnány s ohledem na odolnost vůči 

bodové korozi a dále z hlediska chemického složení. Odolnost proti bodové korozi byla 

ověřena pomocí cyklické potenciodynamické polarizace, kdy z naměřených křivek byly 

určeny téměř stejné hodnoty potenciálů depasivace a repasivace i jejich rozdíly vzhledem ke 

koroznímu potenciálu. Chemické složení pak analyzováno pomocí stacionárního analyzátoru 

kovů. Ani v jednom případě se nepotvrdily odlišnosti mezi jednotlivými kupóny, a protože 

vzorky pro analýzu byly z celkového souboru odebrány náhodně, lze předpokládat, materiál 

hliníkové slitiny není kořenovou příčinou rozporuplných výsledků gravimetrické metody.  

Stanovit mezní hodnoty korozní odolnosti vyjádřené v g/m
2 

pro účely mezilaboratorní 

srovnání agresivity korozních komor se nepovedlo pro vysoký počet vstupujících faktorů. Pro 

dosažení požadovaných bude zapotřebí detailněji analyzovat veškeré vlivy vstupující do 

testování a přiřadit jim odpovídající důležitost. 
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