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1 Úvod 

Přestože člověk dokáže vytvořit provozuschopné zařízení, musí také přemýšlet 

o budoucnosti. Kde bude zařízení fungovat? S čím vším se bude muset potýkat? 

Po nalezení odpovědí na otázky se tato bakalářská práce snaží usnadnit volbu správného 

materiálu pro dané prostředí. 

Koroze se projevuje zejména změnou struktury materiálu, mechanických vlastností, 

zhoršení přestupu tepla, hmotnostním a rozměrovým úbytkem a vzhledu. Tato degradace 

vede ke ztrátě funkce materiálu. Zároveň se snižuje provozní spolehlivost, bezpečnost, 

ekonomika provozu a výroby. Následkem koroze jsou v průmyslově vyspělých státech 

ztráty 4 až 6 % hrubého domácího produktu. Dle údajů z roku 2006 koroze v České 

republice způsobí ztrátu asi 130 miliard Kč ročně. [3] Z požadavku zachovat dlouhodobou 

funkci zařízení je potřeba zkoumat mechanismy dějů, které probíhají při reakci kovů se 

složkami prostředí. 

Začátek práce je věnován teoretické části, která je zaměřena na korozi a opotřebení. Jsou 

zde objasněny druhy korozních dějů a rozsahy korozního napadení. Dále se zde vyskytují 

typy mechanismů opotřebení, kde je vysvětleno, jak a za jakých podmínek vznikají. 

Cílem práce je, jak již bylo zmíněno, snadná volba materiálu. Zaměřena je především 

na čtyři druhy prostředí: nízké pH, vysoké pH, abrazivní a erozivní opotřebení 

a kombinace těchto prostředí. Byly vybrány některé významné sloučeniny, popsán jejich 

účinek a doporučeno několik materiálů vhodných právě pro danou sloučeninu. 

Dále se v práci nachází způsoby protikorozní ochrany. Pro tento druh problematiky je 

zásadní ochrana povlaky a nátěry. Uvedeno je několik druhů materiálů používaných 

na povlaky z řady plastů a elastomerů, konverzní povlaky, smalty a okrajově i chemicko-

tepelné zpracování. 

Závěrem je přehledná tabulka, která umožňuje rychlou volbu vhodného materiálu 

s ohledem na pracovní prostředí. 
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2 Teoretická část 

2.1 Koroze 

Koroze je samovolně probíhající nevratný proces znehodnocování materiálů. Jedná se 

o fyzikálně chemický proces, při kterém korozní soustava materiál a prostředí přechází 

do stabilnějšího stavu s menším obsahem energie a méně uspořádané struktury. Korozi 

podléhají nejen kovy a jejich slitiny, ale i nekovové materiály, jako například anorganické 

látky, keramické nebo silikátové (sklo, beton), organické látky (guma, plasty). Ve strojních 

zařízeních se setkáme především s kovovými materiály. Kovy se přeměňují na korozní 

produkty, které jsou blízké složením rudě, ze které se daný kov vyrábí. Proto se koroze 

někdy označuje jako ,,metalurgie obráceně".  

Podle druhu korozních dějů rozlišujeme korozi chemickou a elektrochemickou. Existuje 

však i koroze, která není způsobena chemickými ani elektrochemickými činiteli. Příkladem 

je biologická koroze účinkem mikroorganismů. [1, 2] 

 

2.1.1 Chemická koroze 

Chemická koroze probíhá v elektricky nevodivých prostředích (oxidující a redukující 

plyny, nevodivé kapaliny). Koná se bez účasti elektrolytu a bez vzniku elektrochemického 

článku. Chemická koroze se řídí zákony chemické kinetiky. Rozeznáváme tři typy 

elektricky nevodivého prostředí. [2, 5] 

Koroze v oxidujících plynech 

Nejčastějšími oxidujícími plyny v korozních reakcích jsou O2, CO2 a SO2. Tyto plyny 

reagují na povrchu kovu za vzniku vrstvy korozních zplodin, která zůstává přímo v místě 

reakce, což je typické pro korozi v tomto prostředí. Korozními zplodinami jsou v tomto 

případě oxidy napadeného kovu. Tato reakce je známa jako oxidace kovů.  

Při oxidaci kov ztrácí valenční elektrony. Tento děj můžeme popsat chemickou rovnicí 

            , (1)  

kde      je n-mocný kationt kovu, který se slučuje s atomem kyslíku za vzniku oxidu 

kovu. Předpokladem pro vznik homogenní oxidické vrstvy je větší objem korozních 

produktů, než je objem zoxidovaného kovu. Tato podmínka je dána Pilling - 
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Bedworthovým číslem, které udává poměr molekulového objemu korozní zplodiny      

k atomovému objemu kovu    : 

    

    
   ... silná oxidická vrstva, která zamezuje dalšímu průběhu oxidačního děje 

    

    
   ... oxidická vrstva, která kov částečně ochrání nebo ho nechrání vůbec [1, 2, 5] 

 

oxid 
    

    
 

K2O 0,46 

MgO 0,81 

Al2O3 1,29 

PbO 1,30 

Ti2O3 1,51 

ZnO 1,58 

Cu2O 1,68 

MoO3 3,25 

Tab. 1. Pilling - Bedworthovo číslo vybraných kovů [6] 

 

Koroze v redukujících plynech 

Redukční plyny obsahují volný nebo vázaný vodík, jako například  H2, NH3, N2. Tyto 

plyny reagují s nekovovými složkami uvnitř materiálu, což vede ke zvýšení jejich 

oxidačního čísla. Následkem redukce je změna chemického složení materiálu. Příkladem je 

vodíková koroze, kde dochází k oduhličení, vodíkové křehkosti nebo vzniku dutin 

a vnitřních trhlin. K těmto negativním vlivům dochází především u ocelí. [2, 5] 

 

Koroze v nevodivých kapalinách 

Za nevodivé kapaliny považujeme zkapalněné plyny N2, O2, vzduch, bezvodé kyseliny, 

alkoholy, fenoly, ropu, benzín, toluen. Principem koroze v tomto prostředí je přímá reakce 

s materiálem. Kov přistoupí k prvku nebo sloučenině a nahradí některý atom v molekule 

nebo část molekuly kovem. [2, 5] 
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2.1.2 Elektrochemická koroze 

Koroze v elektricky vodivém prostředí (elektrolyt, tavenina) je zapříčiněna přítomností 

iontů. Principem elektrochemické koroze je vznik a existence elektrochemického článku, 

který tvoří alespoň dvě elektrody.  

Korozní reakce se rozdělují na dílčí reakce - anodickou a katodickou. Při anodické reakci 

dochází k oxidaci kovu, čili k vlastní korozi materiálu. Aby mohla anodická reakce 

probíhat, musí být uvolněné elektrony odvedeny z místa reakce a spotřebovány. 

Pro spotřebování elektronů nám slouží katodická reakce. Katodická reakce má funkci 

depolarizačního děje pro anodu, redukuje některé složky korozního prostředí. Anodická 

a katodická reakce jsou tedy na sebe vzájemně vázané a musí probíhat současně.  

Anodická reakce obecně:            , (2)  

Katodická reakce obecně:           , (3)  

Korozní mechanismy jsou si podobné jak v elektrolytu, tak v tavenině. Rozdíl je pouze 

v tom, že v elektrolytech je přítomna voda, zatímco v taveninách není. Většina korozních 

ztrát je způsobena korozí v elektrolytech.  

Ponořením kovu do elektrolytu vznikne poločlánek. Po určité době mezi elektrodou 

a roztokem dojde k vytvoření rovnovážného elektrodového potenciálu, tedy je dosaženo 

termodynamické rovnováhy.  

Hmotnost rozpuštěného kovu na jednotkové ploše můžeme vyjádřit Faradayovým 

zákonem 

   
       

   
, (4)  

kde     je molová hmotnost kovu, n počet vyměněných elektronů v reakci, F Faradayova 

konstanta                , i hustota korozního proudu [      ], t čas.  

Vznik potenciálu popisuje Nernstova rovnice 

     
    

  
   

 
    

 
 

  

  
   , (5)  

kde   
 ,   

  je standardní elektrodový potenciál anody a katody, R molární plynová 

konstanta, T teplota v kelvinech, F Faradayova konstanta                ,       

koncentrace iontů kovu katody a anody v elektrolytu,   ,    mocenství kovových iontů. 
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Hodnota elektrodového potenciálu se určuje jako rozdíl mezi elektrodami v určitém 

elektrolytu. Potenciál se však stále mění působením různých vlivů. Tudíž byla smluvně 

zavedena vodíková elektroda jako elektroda s nulovou hodnotou napětí, vůči níž se určuje 

hodnota zvaná standardní elektrodový potenciál, který platí pouze pro čistý povrch kovu. 

Kovy s nižším napětím než má vodíková elektroda, tedy záporným, se nazývají 

neušlechtilé a tvoří vůči ní anodu. Kovy s kladným vyšším napětím oproti vodíkové 

elektrodě jsou ušlechtilé. 

záporný potenciál ◄───────── 

méně ušlechtilé kovy 
0 

──► kladný potenciál 

ušlechtilé kovy 

Mg Al Ti Zr Mn Zn Cr Fe Cd Ni Sn Pb H Cu Ag Au Pt 

Tab. 2. Elektrochemická řada napětí [5] 

Avšak odolnost proti korozi standardní elektrodový potenciál neudává. Odolnost 

proti korozi závisí na dalších podmínkách, zvláště na přechodu kovu do pasivního stavu. 

◄───────── 

korozně méně ušlechtilé kovy 
0 

─────────►  

korozně ušlechtilejší 

kovy 

Mn Mg Zn Cd Fe Sn Al Pb Ni Cu Cr Ag Ti Zr Au Pt 

Tab. 3. Korozní řada [5] 

Pokud dochází k samovolným procesům na elektrodách a tím mezi elektrodami prochází 

proud, jedná se o galvanický nebo koncentrační článek. Existují dvě možnosti 

galvanického článku. Prvním typem jsou dva různé kovy, které jsou v kontaktu 

s elektrolytem. V tomto případě se katoda a anoda rozlišuje pomocí elektrochemické, 

popřípadě korozní řady. Druhým typem galvanického článku jsou dva stejné kovy s různě 

opracovaným povrchem. Zde je anodou elektroda s menší drsností povrchu nebo povrchem 

tvářeným za studena. 
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Obrázek 1 - Galvanický článek 

 

Pokud jsou elektrody připojeny na zdroj stejnosměrného proudu, potom tento děj 

nazýváme vynucený, který probíhá v elektrolytickém článku (elektrolyzéru). [1, 2, 3, 5, 8, 

10] 

 

2.2 Koroze podle rozsahu napadení  

2.2.1 Koroze rovnoměrná (Obrázek 1 - A) 

Koroze rovnoměrná neboli celková či plošná probíhá po celém povrchu, který je vystaven 

koroznímu prostředí, rovnoměrně. K tomuto druhu koroze dochází především, pokud je 

celý povrch kovu v pasivním stavu. V případě, že je v aktivním stavu, uplatňují se 

mikročlánky (heterogenita kovů a slitin v chemickém složení). Pokud se anodická 

a katodická místa kontinuálně mění, lokální napadení v mikroskopickém měřítku 

způsobuje také rovnoměrný úbytek materiálu. Z hlediska spolehlivosti jde o nejpříznivější 

typ koroze. Díky rovnoměrnému průběhu můžeme snadno určit rychlost úbytku materiálu. 

Správným dimenzováním tloušťky materiálu můžeme dosáhnout delší funkčnosti. [1, 4, 5] 

 

2.2.2 Koroze nerovnoměrná (Obrázek 1 - B) 

Nerovnoměrná, místní koroze se vyznačuje napadením pouze určité části povrchu či 

vnitřního prostoru materiálu. Zbývající povrch materiálů zůstává nepoškozen. Kvůli 
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napadení prostoru uvnitř je tento typ koroze nebezpečný, protože ji nemusíme včas 

zaznamenat. [1, 4, 5] 

 

2.2.3 Důlková a bodová koroze (Obrázek 1 - D, E) 

Rozpoznávacím znakem důlkové a bodové koroze je napadení pouze malé části povrchu 

a to ve formě důlků nebo ojedinělých korozních bodů. Koroze proniká do značné hloubky. 

Nejčastější výskyt je u pasivovaných materiálů, u kterých při porušení pasivační vrstvy 

vznikají aktivní korozní centra. Důlková koroze se vyznačuje větším průměrem důlků 

než je jejich hloubka. U bodové převyšuje hloubka napadení nad průměrem. [1, 5] 

 

2.2.4 Mezikrystalová koroze (Obrázek 1 - I) 

Jedná se o napadení na rozhraní mezi krystaly. Je způsobena větší rychlostí koroze 

na hranách zrn než korozí vlastního zrna. Materiál ztrácí svou pevnost a může dojít k jeho 

rozpadu.  Příčinou je strukturní a chemická nehomogenita kovu na hranicích zrn. Nejčastěji 

napadeným materiálem jsou korozivzdorné oceli. Poškození není viditelné pouhým okem 

i přesto, že zařízení může být korozí doslova zničeno. Proto je toto korozní napadení velmi 

nebezpečné. [1, 4, 5, 7] 

 

2.2.5 Transkrystalová koroze (Obrázek 1 - J) 

Stejně jako mezikrystalová koroze je i tento druh velmi nebezpečný. Za současného 

poškození hranic zrn jsou napadena i vlastní zrna. Tím vzniká síť značně rozvětvených 

trhlinek procházejících zrny. [1, 5, 7] 

 

2.2.6 Selektivní koroze (Obrázek 1 - G) 

Vyskytuje se u slitin s dvou a více fázovými strukturami. Většinou se korodující fáze liší 

chemickým složením od nekorodující fáze. Selektivní koroze je vyvolána schopností 

korozního prostředí pronikat úzkou štěrbinou nebo méně napadenou fází. [1, 5, 7]  
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Obrázek 2. Druhy korozního napadení [1] 

A - rovnoměrné napadení (1 - původní povrch, 2 - povrch po korozi) 
B - nerovnoměrné napadení G - selektivní napadení 
C - skvrnité napadení I - mezikrystalové napadení 
D - důlkové napadení J - transkrystalové napadení 
E - bodové napadení K - extrakční napadení 
F - podpovrchové napadení L - korozní trhliny 
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2.3 Mechanismy opotřebení 

Opotřebení je definováno jako trvalá nežádoucí změna povrchu nebo rozměrů, která je 

způsobena vzájemnou interakcí funkčního povrchu a média, který opotřebení podněcuje. Je 

vyvoláno mechanickými účinky sil, které mohou být doprovázeny chemickými nebo 

elektrochemickými vlivy. Podle mechanismu se opotřebení rozděluje na šest základních 

druhů: adhezivní, abrazivní, erozivní, kavitační, únavové a vibrační. Jedná se pouze 

o základní případy. V technické praxi se jednotlivá opotřebení kombinují, jedno přechází 

v druhé a při interakce mohou působit další vlivy. [4, 9] 

 

2.3.1 Adhezivní opotřebení 

Charakteristikou tohoto opotřebení je nerovnost funkčních povrchů. Smýkají se dvě tuhá 

tělesa, která jsou k sobě přitlačována normálovou silou. Dochází k jejich dotyku, porušení 

povrchových vrstev a vzniku adhezivních mikrospojů. Adhezní opotřebení závisí 

především na rychlostech povrchů, zakřivení povrchových nerovností a schopnosti 

materiálu vytvářet adhezní spoj. Záleží také na mazivu, které je přítomno mezi funkčními 

povrchy. Při nízkých rychlostech se povrch plastizuje, až nakonec ztratí schopnost 

plastické deformace. Za vysokých rychlostí se zvyšuje teplota a dochází k oxidačním 

jevům. S vysokou rychlostí je i opotřebení rychlejší. Vysoké rychlosti a zároveň velká 

normálová síla vedou k natavení povrchových vrstev nebo zadření, které je způsobeno 

vznikem mikrospojů. [4, 9, 10]  

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Schéma mechanismu adhezívního opotřebení [15] 

 

2.3.2 Abrazivní opotřebení 

Abrazivní opotřebení vzniká při styku dvou povrchů, z nichž alespoň jeden je drsný 

a tvrdý, nebo přítomností volných tvrdých částic mezi povrchy, popřípadě při zpracování 
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materiálu, který obsahuje tvrdé částice. Částice materiálu jsou z poškozovaného povrchu 

odstraněny rýhováním, škrábáním a seřezáváním. Při silném opotřebení je poškození 

viditelné. Působení rýhování je zřetelné díky hlubokým rýhám. Mírnější opotřebení se 

vyznačuje vyleštěným povrchem a nepatrnými rýhami. 

Rozsah abrazivního opotřebení závisí na mnoha faktorech. Nejvýznamnějšími vlivy jsou 

množství a tvar abrazivních částic mezi opotřebovanými povrchy. Velkém množství částic 

má za následek shlukování nebo vrstvení, které směřuje k většímu abrazivnímu účinku. Je 

větší pravděpodobnost výskytu částic s ostrými hranami, které mají za následek větší 

účinnost opotřebení. Důležité jsou také mechanické vlastnosti abrazivních částic. Nízká 

pevnost částic vede k obrušování ostrých hran a jejich drcení, čímž se snižuje velikost 

částic. Snadnější vnik částic do povrchu umožňuje jejich větší tvrdost, než je 

opotřebovávaný povrch. Odolnost proti abrazi lze zvýšit legováním nebo tepelným 

zpracováním. [4, 9, 10] 

 

Obrázek 4 - Schéma mechanismu abrazivního opotřebení [15] 

 

2.3.3 Erozivní opotřebení 

Eroze je charakterizována vzájemným působením tuhých částic unášených kapalným nebo 

plynným médiem a povrchu zařízení. Při styku rychle proudící kapaliny nebo plynu 

dochází k čistě mechanickému poškozování povrchu, které se projevuje nerovnoměrným 

vymíláním povrchových vrstev a rýhováním. Pokud kapalina obsahuje pevné nebo plynové 

částice a plyn pevné nebo kapalné částice, poškození se ještě zvýší. I když je intenzita 

mechanického poškození velmi malá, v elektrolyticky vodivém prostředí se korozní účinek 

zvyšuje. Při společném působení korozního média a částic je úbytek materiálu větší, než 

součet úbytků působením koroze a eroze zvlášť. 

Korozně-erozní účinky jsou intenzivnější u turbulentního proudění než u laminárního. 

Při překročení určité rychlosti se zvyšuje korozní rychlost. Pro slitiny mědi je hraniční 
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hodnota rychlosti proudění pouze        . Vyšší rychlosti mohou být u pasivovatelných 

kovů. Pokud tekutina obsahuje částice, poškození je evidentní i při nízkých rychlostech. 

Při dopadu částic se z povrchu odstraňuje nebo porušuje ochranný oxidový povlak, který 

chrání zařízení před korozním účinkem. Zároveň dopad částic vyvolá v povrchových 

vrstvách vnitřní pnutí a zvýšenou chemickou aktivitu.  

Míra opotřebení je dána rychlostí dopadajících částic, teplotou a chemickými vlastnostmi 

média, druhem, velikostí a tvarem částic, kinetickou energií a úhlem dopadu částic 

a vlastnostmi opotřebovávaného materiálu. [4, 9, 10, 11] 

 

Obrázek 5 - Schéma mechanismu erozivního opotřebení [15] 

 

2.3.4 Kavitační opotřebení 

Vznik kavitace je zapříčiněn opakovaným vznikem a zánikem bublin v kapalině, která je 

ve styku s povrchem zařízení. Dochází k hydrodynamickým rázům, plastické deformaci 

povrchových vrstev, vzniku mikrotrhlin a následnému oddělování materiálu. Nejčastěji 

poškozenými strojními prvky jsou lopatky oběžných kol čerpadel a vodních turbín. 

Zmírnění kavitačních účinků lze docílit lepší konstrukcí, vhodným materiálem 

či zajištěním běhu stroje v navrženém režimu. [9, 10] 

 

Obrázek 6 - Schéma mechanismu kavitačního opotřebení [15] 
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2.3.5 Únavové opotřebení 

Únavové opotřebení je přítomno u povrchu součástí při působení normálových 

a smykových sil, kde alespoň jedna součást koná valivý pohyb. Někdy se používá pojem 

valivá kontaktní únava. Vzniká při silovém, cyklicky opakovaném styku dvou těles 

za působení vysokých lokálních tlaků. Typickým poškozením je pitting neboli tvorba 

důlků. Únavové opotřebení se často nachází u valivých ložisek, ozubených kol, 

železničních kol, zdvihátek ventilů spalovacích motorů a pneumatických kladiv. [9, 10] 

 

Obrázek 7 - Schéma mechanismu únavového opotřebení [15] 

 

2.3.6 Vibrační opotřebení 

Vibrační opotřebení vzniká na plochách součástí, které konají vzájemný tangenciální 

kmitavý pohyb za působení normálových sil. U kovů opotřebení počíná oxidací adhezí 

vzniklých oxidačních částic, které poté způsobují abrazi povrchu. Tvoří se důlky a trhliny, 

které snižují mez únavy. Amplituda kmitavého pohybu je minimálně 1 až 10 μm. 

Opotřebení podléhají i velmi tvrdé materiály bez závislosti na výskytu maziva. Mohou být 

způsobeny i únavové lomy. Nejčastější výskyt je zaznamenán u valivých ložisek, čepů, 

hřídelí a spojek. [9, 10] 

 

Obrázek 8 - Schéma mechanismu vibračního opotřebení [15] 
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3 Volba materiálu 

Při volbě materiálu pro konstrukci strojních zařízení je hlavním faktorem prostředí, 

v jakém bude zařízení pracovat. Prostředí si můžeme rozdělit podle hodnoty pH. Hodnota 

pH nám udává, jestli vodný roztok reaguje kysele nebo zásaditě. Stupnice pH je 

logaritmická s rozsahem od 0 do 14. Uprostřed této stupnice se vyskytuje neutrální voda, 

která má hodnotu pH 7. Hodnoty pH menší než 7 mají kyseliny. Čím je pH nižší, tím je 

kyselina silnější. Vyšší pH než 7 mají zásady, u kterých platí úměrnost: čím vyšší pH, tím 

silnější zásada. 

Prostředí samozřejmě nemusí být zcela homogenní. Jak v kyselinách, tak v zásadách se 

mohou vyskytovat částice. Tyto částice při interakci se strojním zařízením můžou způsobit 

abrazi či erozi. I proti těmto vlivům musíme přizpůsobit materiál, který volíme. 

Z toho vyplývá, že volba materiálu je komplexní problém, který nelze řešit přihlédnutím 

pouze k jednomu parametru prostředí. Prostředí, ve kterém bude fungovat naše zařízení, 

musíme dokonale znát, abychom mohli předcházet následkům degradace materiálu. 

 

3.1 Prostředí s nízkým pH 

3.1.1 Kyselina octová CH3COOH 

I ve velmi zředěné kyselině octové korodují nelegované oceli při všech teplotách. 

Při teplotách menších než 60 °C je vhodná ocel X5CrNi18-10. Při vyšších teplotách 

a velkých koncentrací můžeme zvolit ocel XCrNiMoTi18-11, která se považuje za hlavní 

konstrukční materiál pro kyselinu octovou. Dobrou korozní odolnost mají oceli 

X5CrNiMo17-13, X5CrNiMoCuTi18-18 a oceli s velkým obsahem chromu a molybdenu. 

Při teplotách nad 150 °C austenitické oceli CrNi selhávají . Ocel X65Si16 výborně odolává 

při všech koncentracích kyseliny octové. 

Hliník je vůči kyselině octové odolný pro všechny její koncentrace. Proto se z čistého 

hliníku Al 99,5 vyrábí zásobníky a dopravní cisterny. Pokud nejsou přítomny oxidační 

látky, je odolná i měď. Mezi nejodolnější materiály proti  kyselině octové patří niklové 

slitiny a titan. Titan a tantal odolávají všem koncentracím až do teploty varu. 

Pro dopravu vodných roztoků kyseliny octové se upřednostňuje polyethylen. Pro čerpadla, 

potrubí a kolony je vhodné použití litiny 6X65Si16. 
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Koroze chloroctovými kyselinami je pro kovy velmi silná. Nelegované oceli nejsou 

schopny odolávat žádné koncentraci. V koncentrovanějších chloroctových kyselinách jsou 

odolnější oceli 5CrNiMo18-13 a X5CrNiMoCuTi18-18. Nejběžnějším materiálem pro styk 

s touto kyselinou je smaltovaná ocel. [12] 

 

3.1.2 Kyselina sírová H2SO4 

Kyselina sírová je agresivní již při koncentraci 40 až 80 %. Pro velké koncentrace je 

možné použití nelegovaných ocelí avšak pouze při teplotách pod 40 °C. Při vyšších 

teplotách rychlost koroze významně roste. Při koncentracích 0,005 až 0,01 % této kyseliny 

můžeme vidět patrné zrychlení koroze. Nad 65 % nelegovaná ocel takřka nekoroduje díky 

vzniku málo rozpustné vrstvě síranu železnatého. Na obrázku 9 je zobrazen graf závislosti 

koncentrace kyseliny sírové na rychlosti koroze nelegované oceli při různých teplotách 

bez pohybu prostředí. Z grafu je zřejmé, že při 25 °C a koncentracích do 65 % je rychlost 

koroze velmi vysoká.  

  

Obrázek 9. Koroze nelegované oceli v kyselině sírové bez pohybu prostředí [12] 

Účinnost síranové ochranné vrstvy klesá s rostoucí rychlostí proudění. Kyslík zvyšuje 

rychlost koroze nelegované oceli. Rychlost koroze se působením kyslíku může až 

desetinásobně zvýšit.  

Účinnou ochranou proti kyselině sírové je anodická pasivace. Touto ochranou lze 

na příklad zpomalit korozi při 86 % koncentraci a teplotě 40 °C z 1,75 na 0,03 mm za rok.  

Litina je odolnější než nelegovaná ocel. Vhodnější volbou jsou litiny s obsahem křemíku 

menším než 1,5 %. Křemíková litina (G-X65Si16) je odolná téměř ve všech teplotách 

a koncentracích kyseliny sírové, pokud se nepoškodí její ochranná vrstva SiO2. 
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Kromě rovnoměrné koroze vyvolává kyselina sírová korozní praskání zejména v intervalu 

teplot 50 °C až bodem varu a koncentracích 20 až 80 %. Dále může způsobovat 

mezikrystalovou korozi při 0,5 % koncentraci a teplotách nad 50 °C nebo korozi 

ve spárách. 

Austenitické chromniklové oceli lze použít na velké koncentrace a nízké teploty. Feritické 

korozivzdorné oceli, např. X10Cr13, X8CrNi19-7, X8CrMoTi17 mají podobné využití 

jako nelegované oceli, avšak mají sklon ke koroznímu praskání. Austenitické oceli, 

například X8CrNiTi18-10, XCrNiMoTi18-11 a úsporná ocel X5CrNiN19-7 jsou vhodné 

při velmi malých koncentracích a koncentracích nad 95 % do 40 °C.   

Na obrázku 10 je znázorněna odolnost některých materiálů v kyselině sírové. Intenzitu 

koroze můžeme zmírnit anodickou pasivací. Vhodnou úpravou povrchu při působení až 

90 %ní kyseliny sírové je opryžování. [12, 14] 

 

Obrázek 10. Odolnost některých technických materiálů v kyselině 

sírové, vyjádřena stupni 0 až 4 [12] 

1 - St38u-2 6 - NiFe22Cr22Mo 

2 - X8CrNiTi18.10 7 - NiMo30Fe 

3 - X8CrNiMoTi18.11 8 - olovo 99,985 %ní 

4 - X5CrNiMo17.13 9 - tantal (teplota varu) 

5 - X5CrNiMoCu18.18  
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3.1.3 Kyselina chlorovodíková HCl 

Nelegované oceli a většina korozivzdorných ocelí této kyselině nedokážou odolávat. 

Kyselina chlorovodíková při koncentraci do 1% způsobuje bodovou korozi. 

Do koncentrace 0,5 % při běžné teplotě odolává pouze ocel X5CrNiMo17-13. Při 20 °C 

koroduje křemíková litina G-X65Si16 ve všech koncentracích.  

Z neželezných kovů se v technické praxi nejvíce používá NiMo30Fe, NiFe22CrMo, tantal, 

titan a stříbro, z nichž nejvíce odolává tantal a nejméně titan. 

Potrubí, zásobníky a zařízení, která jsou ve styku s kyselinou chlorovodíkovou při méně 

než 80 °C, se většinou vyrábí z opryžované oceli. Pro teploty nad 80 °C se používají 

smaltované odlitky. [12, 14] 

 

Obrázek 11. Oblast dobrých korozních odolností některých typů organických povlaků 

v závislosti na koncentraci a teplotě kyseliny chlorovodíkové [14] 

 

1 - nátěry epoxidehtové 4 - povlaky polyetylénové, polyvinyl -

chloridové 

2 - vypalovací resolové, polymerátové,    

polystyrénové a polyuretánové nátěrové 

systémy 

5 - obklady z tvrdé pryže 

3 - nátěry polydivinylacetylénové 6 - vyložení grafitem, povlaky 

polytetrafluoretylenové a pentolové 
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3.1.4 Kyselina dusičná HNO3 

Její charakteristickou vlastností je vysoká oxidační schopnost. Proto se pro strojní zařízení 

vybírají pasivovatelné kovové materiály, např. chromniklové austenitické oceli, chromové 

oceli s vyšším obsahem chromu, titan. Aby byly chromové oceli odolné musí být obsah 

chromu větší než 13 %. 

Kyselina dusičná je schopna způsobit mezikrystalovou korozi. Proti tomuto typu koroze se 

lze bránit tím, že obsah uhlíku v materiálu bude menší než 0,025 %.  

Nelegované oceli této kyselině neodolávají vůbec. Při 1 %ní koncentraci HNO3 je rychlost 

koroze 5,4 mm/rok, při 15 % je to dokonce 120 mm/rok. Naopak za koncentrace 69,8 % je 

rychlost pouze 0,5 mm/rok. [12, 14] 

 

Obrázek 12. Izokorozní křivky (úbytky ≤ 0,1 mm za rok) pro nelegovanou 

ocel v kyselině dusičné [12] 

 

3.1.5 Kyseliny fluorovodíková HF 

Kyselina fluorovodíková je vysoce agresivní. Odolné nejsou ani korozivzdorné chromové 

oceli. Nepoužitelné jsou taktéž kovové povlaky zinkové, hliníkové, kadmiové, měděné 

a cínové. V omezeném rozsahu lze použít chromové nebo niklové povlaky, pokud jsou 

nepórovité a dostatečně silné.  

Za všech koncentracích  kyseliny a při teplotách do bodu varu odolávají slitiny NiCu, 

CuNi, Ag, Pt, Au. 

Při koncentracích do 50 % a v rozmezí teplot 20 až 80 °C odolávají austenitické oceli 

CrNiMoCu 
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Chromniklové a chromniklmolybdenové oceli lze omezeně použít do koncentrace HF 

20 % při 20 °C. 

V téměř bezvodé kyselině při koncentracích nad 65 % do 65 °C lze použít uhlíkové oceli. 

Pro chladnou kyselinu fluorovodíkovou s koncentrací nad 65 % jsou nejpoužívanější 

nelegované oceli, ze kterých se vyrábí nádrže na dopravu a skladování. Ocelová nádrž se 

před použitím musí pasivovat. [14] 

 

3.2 Prostředí s vysokým pH 

3.2.1 Hydroxid sodný NaOH 

Vůči hydroxidu sodnému jsou nelegované oceli odolné. Za nízkých teplot chromové oceli 

odolávají, avšak při vyšších teplotách jejich korozní odolnost klesá a jsou vhodnější 

nelegované. 

Austenitické oceli mají dobrou odolnost za normálních podmínek vůči tomuto hydroxidu. 

Při teplotách nad 200 °C nastává nebezpečí korozního praskání. Obsah molybdenu a mědi 

neovlivňuje korozní odolnost ocelí. [12, 14]  

 

Obrázek 13. Odolnost austenitických chromniklových ocelí v roztoku hydroxidu sodného 

[12] 
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3.2.2 Hydroxid draselný KOH 

Za normálních podmínek jsou uhlíkové oceli odolné. Při koncentracích nad 30 % se 

porušuje ochranná pasivní vrstva, vznikají rozpustné železnany a železitany a oceli jsou 

napadeny mezikrystalovou korozí. Čím je teplota a koncentrace vyšší, tím je i vyšší 

nebezpečí korozního praskání.  

Při nízkých teplotách odolávají chromové oceli. Při vyšších teplotách jsou uhlíkové oceli 

odolnější než chromové. Do 70 °C jsou vhodné opryžované nelegované oceli. Do 200 °C 

jsou velmi dobře odolné chromniklové oceli typu Cr18Ni9, za vyšších teplot hrozí korozní 

praskání.  

Austenitické oceli jsou stejně odolné jako chromniklové. V přítomnosti síry jejich odolnost 

klesá. Korozní praskání se vyskytuje při koncentraci nad 50 % a teplotách nad 140 °C. [12, 

14] 

Tab. 4. Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v roztoku hydroxidu draselného [12] 

 

3.2.3 Hydroxid hořečnatý Mg(OH)2 

U tohoto hydroxidu platí závislost: čím nižší koncentrace a vyšší teplota, tím je korozní 

odolnost nižší. Při 100 % koncentraci a teplotě 20 °C korodují uhlíkové oceli rychlostí 

menší než 0,1 mm/rok. Pokud se koncentrace sníží na 20 %, rychlost je přibližně 

0,5 mm/rok.  

Chromové a korozivzdorné austenitické oceli při koncentraci 10 až 100 % a teplotě 20 °C 

mají úbytek materiálu do 0,5 mm/rok. [14] 

 

3.2.4 Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

Za normálních podmínek dobře odolávají uhlíkové oceli. Při vyšších teplotách rychlost 

koroze roste. Odolnost se ještě více sníží při vyšších koncentracích.  

Materiál X8CrNiTi18-10 X8CrNiMoTi18-11 X8CrNiTi18-10 

Koncentrace (%) 50 50 75 

Teplota (°C) 143 145 100 až 120 

Rychlost koroze (mm/rok) 0,10 až 0,25 0,10 až 0,25 0,97 až 1,2 
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Stejnou korozní odolnost jako uhlíkové oceli mají také chromové, chrommolybdenové, 

chromhliníkové, chrommanganové oceli a další. Chrom a chromové povlaky jsou 

za normální teploty výborně odolné proti hydroxidu vápenatému. [14] 

 

3.3 Abrazivní a erozivní prostředí 

Pro prostředí, kde opotřebení není příliš intenzivní, se nejčastěji používají uhlíkové oceli. 

Jejich použití je především z ekonomických důvodů a snadnou zpracovatelností 

na požadovaný výrobek. Čím je tvrdost oceli větší, tím je lepší odolnost proti opotřebení. 

Žíháním se odolnost příliš nezlepší. Pro vyšší odolnost se musí dále kalit a popouštět na 

nízkou teplotu. Utlumení erozivního účinku lze provést zvýšením obsahu uhlíku v oceli. 

Nízkolegované konstrukční oceli rozdělujeme na dvě skupiny. První skupinou jsou oceli, 

které lze chemicko-tepelně zpracovat. Druhou jsou oceli vhodné pro zušlechtění. 

Pro dobrou odolnost proti erozi je opět vhodné kalit. 

Dobrou odolnost proti korozně-erozivnímu opotřebení mají austenitické korozivzdorné 

oceli. Vysokolegované korozivzdorné oceli typu Cr-Ni-Mo mají zhruba stejnou odolnost 

jako uhlíkové oceli. [11] 

 

3.4 Protikorozní ochrana 

Protikorozní ochranu můžeme rozdělit na pět základních druhů, díky kterým se snižuje 

účinek korozního poškození: volba materiálu, úprava korozního prostředí, povlaky 

a úprava povrchu, elektrochemická ochrana a konstrukční řešení. Tyto ochrany můžeme 

vzájemně kombinovat s ohledem na pracovní prostředí. Pro problematiku, kterou se tato 

práce zabývá, je podstatná ochrana volbou materiálu a povlaky a úpravy povrchu. Z tohoto 

důvodu se práce věnuje pouze těmto dvěma odvětvím. [2] 

3.4.1 Organické povlaky a vrstvy 

Nátěry 

Nátěry jsou nejpoužívanější povrchovou ochranou. Standardní tloušťka je maximálně 200 

až 300 μm. Nátěrové hmoty obsahují pojiva, pigmenty, těkavá rozpouštědla, ředidla a další 

složky, které mohou ovlivnit vlastnosti nátěru. Přilnavost je zajištěna buď mechanickým 
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uchycením v nerovnostech a pórech povrchu nebo adsorpcí mezi aktivními skupinami 

pojiva a atomy povrchu. Nátěry bez inhibičních pigmentů chrání povrch principem 

zábrany. Ochranná funkce je tedy závislá především na dobré přilnavosti k povrchu. Tyto 

nátěry zabrání přístupu vody, kyslíku nebo jiných agresivních látek. Nátěry, které obsahují 

inhibiční pigmenty, působí tak, že přeměňují agresivní ionty na nerozpustné sloučeniny 

nebo mají pasivační účinky. 

Povlaky z plastických hmot a pryží 

Povlaky se vyrábí z různých druhů polymerů např. polyvinylchlorid, polyetylen, polyamid, 

teflon, akryláty, celulóza, směsi přírodních nebo syntetických kaučuků. Tato ochrana se 

provádí nejen z důvodu ochrany proti korozi, ale i proti opotřebení. Je důležité zajistit, aby 

materiál byl odolný vůči určitému typu korozního prostředí. Při volbě si proto musíme 

zjistit chemický charakter dané hmoty, který určuje korozní odolnost pro prostředí, 

ve kterém bude naše zařízení. Existují pryže, které odolávají zároveň jak kyselinám, tak 

i zásadám. Některé pryže mají také dobrou odolnost vůči otěru. 

Obklady z plastů a pryží 

Jsou to desky nebo fólie z termoplastů, reaktoplastů nebo elastomerů. Desky se 

k chráněnému povrchu buď nalepí po celém povrchu nebo se připevní příchytkami. Před 

volbou materiálu fólie je důležitá znalost teplot, ve kterých zařízení bude pracovat.   

Obklady z měkké pryže 

Používají se kaučuky přírodní, syntetické, isoprenové, butylové, chloroprenové a další. 

Obklady se vyrábí ve formě desky nebo fólie z kaučukové směsi, která se musí dodatečně 

vulkanizovat, aby měl obklad dostatečnou povrchovou tvrdost. Tvrdé pryže mají větší 

korozní odolnost, avšak jsou křehké a při působení vibrací nebo mechanického odírání se 

poškozují. Za těchto podmínek se použijí fólie z měkké pryže. [1, 7, 12] 

 

3.4.2 Plasty 

Polyvinylchlorid PVC 

Vyrábí se v různých formách např. ve formě prášků, fólií, desek, trubek, profilů, past. 

Dobře se svařuje i lepí. Je odolný do teploty 100 °C. Má vysokou pevnost a tvrdost, proto 



30 
 

dobře odolává opotřebení. Průmyslově vyráběné trubky, které jsou vyloženy tvrdým PVC, 

mohou nahradit vysokolegované korozivzdorné oceli.  

Polypropylen PP 

Polypropylen má výbornou jak chemickou, tak i mechanickou odolnost. Uvádí se, že 

odolává až do 100 °C. Je odolný proti koroznímu praskání. Dobře se svařuje, ale lepení je 

obtížné. V kombinaci polypropylenu s polyesterovovými skelným lamináty se vyrábí 

potrubí pro agresivní prostředí, zásobníky nebo vestavby kolon.  

Polyisobutylen PIB 

Používá se ve formě fólií pro zařízení v teplotách mezi -30 až 80 °C. Je odolný 

proti různým anorganickým prostředím. Je měkký, proto nemá využití pro prostředí 

s mechanickým opotřebením. 

Polyamid PA 

Má výbornou odolnost proti oděru. Odolává olejům, pohonným hmotám, tukům, esterům 

a čistým uhlovodíkům. Vyrábí se z nich ložiska, ozubená kola, skříně, šrouby a těsnění. 

[12] 
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Tab. 5. Odolnost důležitých polymerů v různém prostředí [12] 

 

3.4.3 Elastomery 

Vyrábí se vulkanizací lineárních polymerů, tím se dosahuje typického stupně zesítění.  

Jsou pevné, odolné proti zásadám i kyselinám. Do 60 °C odolává tvrdá pryž všem vodným 

roztokům kromě silných oxidujících kyselin. [12] 
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Tab. 6. Odolnost některých elastomerů proti prostředím při 20 °C [12] 

 

3.4.4 Keramické materiály 

Keramika se vyrábí  vypalováním plastických, tekutých nebo tuhých hlinitých surovin, 

křemene a dalších přísad. Může vzniknout buď hutný nebo pórovitý střep v závislosti 

na složení a způsobu vypalování. Pro chemickou odolnost a mechanické namáhání je 

vhodný hutný střep. Naopak pro tepelné namáhání se používá pórovitý střep, který je 

nicméně méně odolný proti kyselinám. Obecně lze konstatovat, že keramika odolává jak 

kyselinám, tak zásadám. Opět, stejně jako u plastů, záleží na chemickém složení daného 

typu keramiky. [12] 
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3.4.5 Galvanické pokovování (viz Obrázek 1) 

Podstatou je vylučování kovového povlaku na kovový základní materiál, což je umožněno 

elektrolýzou vodných roztoků kovových solí. Probíhá působením stejnosměrného napětí 

na roztoky prostřednictvím dvou elektrod. Záporná elektroda - katoda je materiál, který 

chceme pokovit. Dochází na ní k redukci kationtů a zakotvení částic povlakového kovu 

na povrchu. Kladně nabitá elektroda - anoda se během elektrolýzy rozpouští a doplňuje 

úbytek kovu v roztoku.  

Rozlišujeme dva druhy galvanických povlaků: anodické (vzhledem k základnímu kovu 

elektronegativní) a katodické (vzhledem k základnímu kovu elektropozitivní).  

Elektronegativní povlaky jsou méně ušlechtilé než základní kov. Chrání proti korozi 

i za přítomnosti elektrolytu a při pórovitosti povlaku. Elektropozitivní jsou ušlechtilejší než 

základní kov. Tyto povlaky, pokud jsou pórovité, naopak podporují korozi základního 

kovu v elektrolytu. Proto musí být zajištěna dostatečná tloušťka povlaku, aby se vyloučila 

pórovitost.  

Zinkování 

Zinkování je nejrozšířenější typ pokovování. Povlaky jsou bílé s namodralým odstínem. 

Zinek je neušlechtilý kov a v korozním článku je obětovanou anodou. Zinek má malou 

mechanickou odolnost. Rychlost koroze závisí na tloušťce vrstvy a na pH prostředí.  

 

Obrázek 14 - Rychlost koroze zinku v závislosti na pH [12] 
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Niklování 

Niklový povlak je snadno rozeznatelný díky bílému zbarvení s nažloutlým odstínem. Nikl 

je ušlechtilý kov a vůči většině materiálů tvoří katodu. Niklované povrchy jsou dobře 

odolné proti opotřebení a při dostatečné tloušťce i proti chemické korozi. 

Chromování 

Typická barva je našedlá. Nejvýznamnější vlastností je tvrdost, tudíž má vysokou odolnost 

proti oděru a odolává i chemické korozi. [1, 12] 

 

3.4.6 Konverzní povlaky 

Principem této ochrany je přeměna vlastního povrchu základního materiálu na sloučeniny, 

které jsou pevně přichyceny v základním materiálu. Díky těmto sloučeninám získá kov 

požadované povrchové vlastnosti.  

Pasivování 

Nejpoužívanějším typem pasivace je chromátování. Chromátováním se dosáhne vyšší 

korozní odolnosti, lepší přilnavosti nátěrů a lepšího vzhledu povrchu. Proces chromátování 

se děje v chromátovací lázni, ve které je přítomen šestimocný chrom a anionty, tzv. 

aktivátory napomáhající vzniku filmu. Na povrchu vznikne gelovitý film, jehož složení, 

tloušťka a barva záleží na složení lázně. 

Fosfátování 

Na vyčištěném kovovém povrchu se fosfátováním vytvoří vrstva terciárního fosforečnanu 

zinečnatého, manganatého nebo železnatého. Fosfatizační lázeň obsahuje roztok kyselého 

fosforečnanu kovu, ze kterého požadujeme ochrannou vrstvu. Nejčastějším vrstvotvorným 

kovem je zinek, vápník, mangan nebo železo. Po ponoření předmětu do lázně se začne 

na jeho povrchu tvořit ochranná vrstva nerozpustných fosforečnanů za současného vzniku 

vodíku. 

Korozní odolnost roste s tloušťkou fosfátové vrstvy. Fosfátování také snižuje opotřebení 

povrchu, zvyšuje odolnost proti zadření a snížení hlučnosti chodu motorů. Většinou se 

fosfátování provádí pod nátěry, protože zvyšuje přilnavost. 
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Oxidování 

Technologie oxidování zvyšuje korozní odolnost a používá se také z důvodu úpravy 

vzhledu. Charakteristickým příkladem oxidování je černění oceli ve vodných roztocích. 

Černění oceli se využívá v optickém a zbrojařském průmyslu. Černěním vznikne tenká 

vrstva, která má malý protikorozní účinek, proto se musí povrch ještě impregnovat. [1, 12]  

 

3.4.7 Smalty 

Smalty jsou nekovové anorganické povlaky, které vytvoří nepropustnou, celistvou vrstvu 

na povrchu chráněného kovu. Podmínkou pro náležitou ochrannou funkci je nepřítomnost 

pórů a trhlin. Mají dobrou korozní odolnost. Výhodou je zdravotní a hygienická 

nezávadnost, tudíž se smaltování může používat pro potravinářský průmysl. Základní 

surovinou pro výrobu smaltu je sklovitá frita. Dalšími podstatnými přísadami, které se volí 

podle požadovaných vlastností povlaku, jsou jíly, křemen, elektrolyty, barviva, kaliva. 

Před nanesením smaltu musí být povrch materiálu, který chceme chránit, dostatečně 

upraven a očištěn. Pro smaltování se doporučují oceli s obsahem C 0,07 - 0,10 %, Mn max. 

0,40 %, Si max. 0,06 %, S max. 0,03 % a P max. 0,03 %. 

Smalty lze nanášet dvojím způsobem - suchým nebo mokrým. Principem suchého nanášení 

je sypání prášku na rozžhavený výrobek, který již má na svém povrchu základní povlak. 

Tato metoda se převážně aplikuje na litinové vany nebo hygienická zařízení. Většinou se 

užívá mokrého způsobu, a to metodou stříkání, máčení nebo polévání. Tímto postupem se 

ošetřuje ocel, hliník a někdy i litina. Smalt se může nanášet buď v jedné vrstvě nebo i více 

vrstvách. Jednotlivé vrstvy se musí zvlášť vypálit a až poté lze nanášet další.  

Odolnost proti erozi určuje pórozita povrchu.Čím je pórozita větší, tím jsou větší účinky 

erozivního opotřebení. Smalty mají velmi malou odolnost v případě, kde úhly dopadu 

částic se blíží 90 °. Pro rychlosti částic do 10 m/s a úhlech dopadu maximálně 30 ° může 

smalt prodloužit životnost zařízení. 

Smalty s vysokou chemickou odolností 

Tloušťky vrstev jsou obvykle v rozsahu 400 až 1000 μm, výjimečně až 2000 μm.  

Maximální přípustná teplota je v rozmezí 300 až 350 °C. Charakteristickým znakem tohoto 

smaltu je více než 50 %ní obsah SiO2. Má výbornou odolnost proti všem organickým 

i anorganickým kyselinám s výjimkou kyseliny fluorovodíkové a fosforečné. Zásadám 
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odolává do pH 9 - 12 do teploty 100 °C. Tyto smalty se dále rozdělují podle chemického 

složení na kyselinovzdorné a alkalivzdorné. 

Smalty se střední chemickou odolností 

Tloušťky vrstev se pohybují v rozmezí 100 až 500 μm. Mají dobrou odolnost proti náhlé 

změně teploty až do 320 °C. Organickým kyselinám výborně odolávají do teploty 250 °C. 

Méně agresivním anorganickým kyselinám odolávají pouze do teploty 80 °C. Odolnost 

proti méně agresivním zásadám je také při nižších teplotách. Jsou rezistentní také 

i v prostředí vody, horké vody i vodní páry. Výhodou těchto smaltů je zdravotní 

a hygienická nezávadnost, takže se mohou využívat i v potravinářském průmyslu. [1, 11, 

12] 

 

3.4.8 Chemicko-tepelné zpracování 

Cementace 

Povrch po cementaci je odolní vůči erozivnímu napadení měkkými nebo kulovými 

částicemi. Negativním dopadem této ochrany je zvýšený obsah uhlíku na povrchu, což má 

za následek nižší tvrdost a odolnost proti erozivnímu účinku v oblasti erozivní jizvy. 

Nitridace 

Nitridací vzniká nitridační vrstva, jejíž tloušťka je menší než tloušťka vrstvy po cementaci. 

I přesto, že je tvrdost po nitridaci vyšší než po cementaci, odolnost proti erozivnímu 

opotřebení je nižší. [1, 11] 
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3.5 Tabulka vhodných materiálu pro dané prostředí 

W. Nr. EN ISO 

Z
ák

la
d
n

í 

m
at

er
iá

l 
/ 

p
o
v

la
k
 

Nízké 

pH 

Vysoké 

pH 

Abraze, 

eroze 

Kombinace  

abraze, eroze  

+  

nízké/vysoké pH 

1.4000 X6Cr13 Z +/- - +/- - 

1.4021 X20Cr13 Z + +/- +/- +/- 

1.4057 X19CrNi17-2 Z +/- +/- +/- +/- 

1.4105 X6CrMoS17 Z +/- +/- + +/- 

1.4301 X5CrNi18-10 Z + + + + 

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 Z + + + + 

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 Z + + + + 

1.4436 X3CrNiMo17-13-3 Z + + + + 

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 Z + + + + 

1.4510 X3CrTi17 Z + + +/- + 

1.4521 X2CrMoTi18-2 Z + + + + 

1.4539 X1NiCrMoCuN25-20-5 Z + +/- + + 

1.4541 X6CrNiTi18-10 Z + + + + 

1.4550 X6CrNiNb18-10 Z + + + + 

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 Z + + + + 

1.4573 X6CrNiMoTi17-13-3 Z + + + + 

1.7335 13CrMo4-5 Z +/- + + + 

 NiMo30 Z + + + + 

 NiMo30Fe Z + + + + 

 NiFe22Cr22Mo Z + + + + 
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 Materiál 

Z
ák

la
d
n

í 

m
at

er
iá

l 
/ 

p
o
v

la
k
 

Nízké 

pH 

Vysoké 

pH 

Abraze, 

eroze 

Kombinace  

abraze, eroze  

+  

nízké/vysoké pH 

 Chrom P + +/- + + 

 Měď Z/P - +/- +/- +/- 

 Nikl Z/P +/- + + + 

 Olovo Z + - +/- +/- 

 Titan Z + + + + 

 Tantal Z + +/- + + 

 Zinek P - + - - 

 Přírodní kaučuk P +/- + +/- +/- 

 Polyvinylchlorid P + + + + 

 Polypropylen P + + + + 

 Polyetylen P +/- + + + 

 Polyamid P - +/- - - 

 Šamot P +/- + +/- +/- 

 
Smalty s vysokou 

chemickou odolností 
P + + +/- +/- 

 
Smalty se střední 

chemickou odolností 
P + +/- +/- +/- 

 

+ ODOLÁVÁ 

+/- ČÁSTEČNĚ ODOLÁVÁ nebo ODOLÁVÁ VE SLABÝCH PROSTŘEDÍCH 

- NEODOLÁVÁ 

  

Z ZÁKLADNÍ MATERIÁL 

P POVLAK 

Z/P ZÁKLADNÍ MATERIÁL I POVLAK 
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4. Závěr 

Nejprve jsem se zabývala teoretickými problémy jako korozní děje, druhy koroze, 

mechanismy opotřebení. Pro bližší studium problematiky je důležité pochopit tyto základní 

teoretické oblasti. 

Vybrala jsem některé významné sloučeniny. K nim jsem sepsala několik vhodných 

materiálů přímo pro danou sloučeninu. Z toho lze vyvodit, že rozčlenění prostředí do čtyř 

skupin je velmi zobecněné. Z popisu jednotlivých sloučenin vyplývá, že závisí například 

také na koncentraci a teplotě sloučeniny.  

Dalším významným tématem je protikorozní ochrana. Vytyčila jsem si primární typy 

ochran, které se využívají pro mnou řešenou problematiku. Tyto typy se mohou různě 

kombinovat pro dosažení požadované ochranné funkce. 

Cílem mé práce byla tabulka umožňující rychlou volbu vhodného materiálu s ohledem 

na technologické prostředí a jeho vlastnosti. Tabulka rozlišuje čtyři prostředí: nízké pH, 

vysoké pH, abraze a eroze a kombinace těchto prostředí. Bere také zřetel na to, jestli je 

materiál základním materiálem strojního zařízení nebo pouze povlakem.  

Usuzuji tedy, že cíl práce byl splněn. Tabulka obsahuje dva typy značení ocelí 

pro snadnější volbu, bere ohled na funkci materiálu (základní materiál nebo povlak) 

a odolnost proti čtyřem druhům prostředí je přehledně rozlišena. 

 

 

  



40 
 

5 Seznam použitých zdrojů 

1. KREIBICH, Viktor. Koroze a technologie povrchových úprav. Praha: ČVUT v 

Praze, 1984. 270s.  

2. NOVÁK, Pavel. Koroze kovů [online]. Praha: Ústav kovových materiálů a 

korozního inženýrství, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze. [vid. 14. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://old.vscht.cz/document.php?docId=7538 

3. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemické technologie, 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Koroze materiálů - doplněk 

přednášek [online]. Praha: VŠCHT v Praze. [vid. 14. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu/koroze_materialu

_doplnek_prednasek.pdf  

4. NOVÁK, Pavel. Druhy koroze kovů [online]. Praha: Ústav kovových materiálů a 

korozního inženýrství, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze. [vid. 14.6. 2015]. Dostupné z: 

http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/

kadm/pdf/1_2.pdf 

5. ŠULC, Radek. Koroze - přednáška pro předmět Chemie [online]. Praha: Ústav 

procesní a zpracovatelské techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, 2008. [vid. 14. 

6. 2015]. Dostupné z: 

http://www1.fs.cvut.cz/cz/U218/pedagog/predmety/1rocnik/chemie1r/prednes/Ch_p

redn13-Ko.pdf 

6. LIDE, David R. Handbook of Chemistry and Physics [online]. New York: CRC 

Press, 2003. [vid. 14. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://www.tau.ac.il/~chemlaba/Files/CRC%20Press%20-%202004%20-

%20CRC%20Handbook%20of%20Chemistry%20and%20Physics,%2085.pdf 

7. BARTONÍČEK, Robert a kol. Koroze a protikorozní ochrana kovů. 1. vyd. Praha: 

Academia, 1966. 720 s.  

8. ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA. Opotřebení materiálu. 1968. [online]. 

[vid. 14. 6. 2015]. Dostupné z:  

http://www.normservis.cz/download/view/csn/01/00162/00162_nahled.htm 

9. POŠTA, Josef. Degradace strojních součástí [online]. Technická fakulta, ČZU. [vid. 

14. 6. 2015]. Dostupné z:  http://degradace.tf.czu.cz/Dgrd_txt/Mngr_ram_txt2.htm 

opotřebení 



41 
 

10. Fakulta strojní. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Přednášky 

[online]. [vid. 14. 6. 2015].  Dostupné z: 

http://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/330/.content/files/Skriptum_VaZM.pdf 

11. SUCHÁNEK, Jan. Erozivní opotřebení materiálů. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 

2014. 294 s. ISBN 978-80-01-05532-8 

12. DONNDORF, Rainer a kol. Volba materiálu a protikorozní ochrana v chemickém 

průmyslu. Přel. R. Bartoníček. 1. vyd. Praha: SNTL, 1980. 432 s. 

13. ČÍHAL, Vladimír. Korozivzdorné oceli a slitiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 

437 s. ISBN 80-200-0671-0 

14. Kolektiv pracovníků. Korozní odolnost konstrukčních materiálů a povlaků I-III. 

Praha: SVÚOM, 1970. 668 s.  

15. POŠTA, Josef. Opotřebení. [online]. [vid. 14. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://www.gsxr.wz.cz/opotreb.htm 

16. Materiálové listy. [online]. [vid. 14. 6. 2015]. Dostupné z: 

http://ulozto.cz/x29x1cZv/materialove-listy-zip 

17. E-konstruktér Portál pro strojní konstruktéry. Převodní tabulka značení ocelí. 

[online]. [vid. 14. 6. 2015]. Dostupné z: http://e-konstrukter.cz/prakticka-

informace/prevodni-tabulka-znaceni-oceli-dle-en 

 

 

 

 


