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ABSTRAKT: 

 

 Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. 

Teoretická část práce pojednává o korozi v atmosférických podmínkách, relativní 

vlhkosti vzduchu, rosném bodu a způsobech korozních zkoušek kovových materiálů  

v čistých atmosférách. Zde je zahrnuta i příprava zkušebních vzorků technologiemi 

broušení, tryskání, omílání, chemických úprav a předúprav.  

 

 Experimentální část se zabývá zkoušením vzorků z patinující oceli 

v běžně dostupných prostředích, při různých teplotách a relativních vlhkostech. 

Zkoumána je zde doba do náběhu červené rzi v závislosti na úrovni relativní vlhkosti. 

 

 

ABSTRACT: 

 The bachelor thesis is divided into a theoretical part and an experimental part. 

The theoretical part deals with corrosion in atmospheric conditions, relative humidity 

level, dew point and methods of corrosion testing of metallic materials in clean 

atmospheres. This includes the preparation of test specimens by grinding, blasting, 

tumbling, chemical treatment and pretreatment techniques. 

 The experimental part deals with the testing of weathering steel samples  

in commonly available environments, at different temperatures and relative humidities. 

Examined is the time to red rust, depending on the relative humidity level. 
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1. Úvod 
 

 Kvalitní povrchová úprava je základ dlouhé a spolehlivé životnosti výrobku. Její 

kvalita se odvíjí od zvoleného technologického postupu. Povrchová úprava výrobku  

se skládá z předúpravy a finální úpravy. Na kvalitu a dlouhou funkčnost povrchové 

úpravy má velký vliv právě správně zvolená předúprava. Pro správnou funkci musí být 

předúprava a následná povrchová úprava odolná i při různých parametrech prostředí, 

se kterými se může výrobek dostat do styku v technické praxi. V průběhu životního 

cyklu výrobku mohou nastat různé situace, které nepříznivě ovlivní životnost výrobku. 

Příkladem takovýchto situací je mechanické poškození, výrazná změna chemického 

složení atmosféry oproti původně zamýšleným hodnotám, nebo nepříznivé klimatické 

vlivy. Všechny tyto vlivy je nutné brát v úvahu a je povinností konstruktéra, aby tyto 

vlivy bral do úvahy.  
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2. Teoretická část 

2.1. Koroze 
 Koroze je nežádoucí a je nezbytné jí předcházet, aby nedocházelo k degradaci 

povrchu a funkčních vlastností výrobků. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné dokonale 

znát a pochopit jak koroze vzniká a jaké parametry mají vliv na její urychlení. 

 Koroze se dá definovat jako proces, při němž se materiál z termodynamického 

hlediska vrací do původního čistého stavu, v kterém byl původně před jeho výrobou.  

To znamená rozpad zpracovaného materiálu na oxidy a sulfidy. Zároveň je nutné  

si uvědomovat, že koroze je způsobena vlivy prostředí na materiál. 

 Koroze představuje problém z několika důvodů. Jedním je zhoršení vzhledu, 

nebo funkčních vlastností výrobku. Další, ale mnohem závažnější problém představuje 

zhoršení bezpečnosti dílů, které podléhají koroznímu napadení. V neposlední řadě jsou 

problémem i ekonomické ztráty způsobené poškozením povrchu vlivem koroze.  

Z těchto a mnoha dalších důvodů je nezbytně nutné věnovat pozornost provozním 

podmínkám v jakých bude díl nejen plnit svůj účel, ale také podmínkám v průběhu 

případné přepravy na toto místo. [1] 

 Správnou předúpravou a úpravou povrchu lze korozním změnám zabránit, nebo 

alespoň je oddálit a prodloužit tak dobu životnosti dílu.  

2.2. Atmosférická koroze kovů 
 Nejčastějším typem koroze se kterou se setkáváme je atmosférická koroze. 

Tento typ koroze trápí lidstvo již několik tisíc let, ale teprve v posledních 100 letech  

se zabýváme systematickým výzkumem, simulacemi a následným vyhodnocováním 

výsledků korozních zkoušek. 

 Většina dílů je vystavena vlivům atmosférické koroze a je nutné uvažovat tyto 

faktory ovlivňující životnost dílu: 

1. atmosférické srážky a úroveň relativní vlhkosti 

2. teplotu a její výkyvy 

3. složení atmosféry 

4. sluneční záření 

5. biologické činitele 
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 Tato práce se zabývá problematikou vlivu relativní vlhkosti a teploty na korozi 

železných kovů. 

2.2.1. Koroze v elektrolytech 
 Korozní proces v atmosféře je závislý na vzniku vrstvy elektrolytu  

na povrchu dílu. Při velké relativní vlhkosti například, působením atmosférických 

srážek, vzniká elektrolyt na povrchu snáze a korozní proces postupuje rychleji  

a korozní úbytek je velký. Pokud dojde k vyschnutí vody v elektrolytu, korozní proces  

se zpomalí a pokud klesne teplota pod 0 °C, dochází skoro k úplnému zastavení 

korozního procesu vlivem malé relativní vlhkosti vzduchu. Naopak růst teploty  

a úroveň relativní vlhkosti nad 60 % způsobí rychlý vznik elektrolytu a tím i urychlení 

průběhu korozních procesů. 

 Koroze v elektricky vodivém prostředí (elektrolytu) je způsobena existencí iontů, 

které vznikají disociací korozního prostředí. V průběhu korozního děje vzniká řada 

oxidačních a redukčních dějů, přičemž každý může být rozdělen na katodickou  

a anodickou reakci. Při anodické reakci dochází k oxidaci a korozi materiálu, zatímco  

v katodické reakci jsou redukovány některé složky korozního prostředí. To znamená,  

že elektrony uvolněné anodickou reakcí jsou využity při katodické (redukční) reakci. 

Obě reakce probíhají současně a neodmyslitelně k sobě patří. [2], [3] 

2.3. Stupně agresivity korozního prostředí ČSN ISO 9223 
 Agresivita korozního prostředí a s ní spojený korozní úbytek se přiřazuje podle 

zeměpisného umístění, kde bude díl vykonávat svoji funkci. Rozložení jednotlivých 

korozních prostředí je specifikováno normou ČSN ISO 9223, kde jsou uvedeny tabulky 

agresivity korozního prostředí (Tabulka 1) a mapy zobrazující rozložení těchto 

korozních prostředí i pro lokality na území České Republiky. Z toho vyplívá, že nároky 

na kvalitu předúpravy a konečné úpravy povrchu jsou závislé na zeměpisném umístění 

v němž bude finální produkt plnit svůj účel. [4] Konkrétní korozní úbytky jednotlivých 

druhů materiálů exponovaných v atmosférických podmínkách po dobu 1 roku, 

popřípadě více, lze najít v normě ČSN EN ISO 9223. 
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Tabulka 1 - Stupně korozní agresivit atmosféry dle ČSN EN ISO 9223 [4] 

Stupně korozní agresivity atmosféry dle 

ČSN EN ISO 9223 

Korozní agresivita atmosféry 

C1 Velmi nízká 

C2 Nízká 

C3 Střední 

C4 Vysoká 

C5 Velmi vysoká 

CX Extrémní 

 

 Rozdělení agresivity korozního prostředí uvedené v normě ČSN EN ISO 9223 

je obecného charakteru, proto je nutné se seznámit s podmínkami konkrétní lokality  

a zjistit, jestli v této lokalitě nejsou přítomny časté lokální klimatické extrémy, nebo jiný 

druh znečištění prostředí, neodpovídající přiřazenému stupni agresivity korozní 

atmosféry. 

2.4. Doba ovlhčení dle ČSN EN ISO 9223 
 Doba ovlhčení je jeden z parametrů uvedených v ČSN EN ISO 9223, který 

udává dobu, po kterou dochází k ovlhčování dílu. Tato veličina představuje časový 

úsek, udávaný v hodinách za rok, po který je na povrchu exponovaného dílu přítomen 

elektrolyt. 

 Definice doby ovlhčení byla stanovena jako doba, kdy relativní vlhkost okolí  

je větší než 80 % RH a teplota je vyšší než 0 °C. Je udávána v jednotkách hodin  

za rok        . [4] 

2.5. Vlhkost vzduchu 
 Vlhkost vzduchu je veličina představující nasycení určitého objemu vzduchu 

určitým množstvím vody. Tuto veličinu lze vyjádřit absolutně poměrem hmotnosti  

vody v 1    vzduchu obvykle vyjadřované v      . Nebo jej lze vyjádřit relativně  

a to procentuálním poměrem vodní páry v jednotce vzduchu, obvykle udávaným  

v % RH. Relativní vlhkost představuje poměr absolutní vlhkosti ku maximální vlhkosti. 

Maximální vlhkost je zde množství vodních par v 1    vzduchu, které by vzduch  

při dané teplotě a tlaku nasytilo. 

2.5.1. Stanovení vlhkosti vzduchu 
 Vlhkost vzduchu je možné stanovit 2 způsoby. Starší metoda určování vlhkosti 

se nazývá psychrometrický způsob, novější metoda je kapacitní čidlo. 
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2.5.2. Psychrometrická metoda - vlhký a suchý teploměr 
 Pro stanovení vlhkosti vzduchu se používají 2 teploměry. První je suchý a měří 

teplotu ve zkušebním prostoru standardním způsobem. Druhý je trvale ovlhčován  

a je umístěn v blízkosti suchého teploměru. Ovlhčování je prováděno textilním obalem 

navlečeným jedním koncem na teploměr a druhým koncem do nádoby s vodou.  

Další možností je přivedení vody tryskou k teploměru a nechat ji odkapávat na textilní 

obal navlečený na těle teploměru. Tento teploměr měří teplotu vzduchu, jaká by vznikla  

při 100 % relativní vlhkosti. Na oba teploměry je současně přiváděn vzduch 

ventilátorem (Obr. 1 - Assmanův psychrometr [5]). 

 

Obr. 1 - Assmanův psychrometr [5] 

 Z těchto teploměrů jsou následně odečteny 2 rozdílné hodnoty teplot. Podle 

psychrometrických tabulek (Tabulka 2 - Psychrometrická tabulka [5]), kde jsou v levém 

sloupci vyneseny teploty suchého teploměru a v prvním řádku vyneseny rozdíly teplot 

suchého a vlhkého teploměru. Průnik příslušného řádku a sloupce představuje hodnotu 

relativní vlhkosti vzduchu v % RH.  

 Pokud by teploměry ve zkušebním prostoru ukazovaly shodnou hodnotu,  

pak je v tomto prostoru 100 % relativní vlhkost. 
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Tabulka 2 - Psychrometrická tabulka [6] 

Teplota 

vzduchu 

°C 

 

Rozdíl teplot na obou teploměrech 

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

0 80 60 51 41 32 22 13 4             

2 82 64 55 47 38 30 21 13 5           

4 84 67 59 51 44 36 29 21 14           

6 85 70 63 56 48 41 35 26 21 14 8       

8 86 72 66 59 53 46 40 34 27 21 15 6     

10 87 74 68 62 56 50 44 39 33 27 22 16 11 6 

12 88 76 70 65 59 54 48 43 38 33 28 23 18 13 

14 89 78 72 67 62 57 52 47 42 37 32 28 23 19 

16 89 79 74 69 64 60 55 50 46 41 37 33 28 24 

18 90 80 76 71 66 62 58 53 49 45 41 37 33 29 

20 91 81 77 73 68 64 60 56 52 48 44 40 37 33 

22 91 82 78 74 70 66 62 58 54 51 47 43 40 39 

24 91 83 79 75 71 68 64 60 57 53 50 46 43 40 

26 92 84 80 76 73 69 66 61 59 55 52 49 46 43 

28 92 84 81 77 74 71 67 64 60 57 54 51 48 45 

30 93 85 82 78 75 72 68 65 62 59 56 53 50 47 

32     83 79 76 73 70 67 64 61 58 5 52 49 

34             71 68 65 62 59 57 54 51 

 

 Příklad: Na suchém teploměru byla odečtena hodnota 24 °C a na vlhkém 

teploměru 20 °C, rozdíl těchto teplot činí 4 °C. Po vynesení těchto teplot do tabulky 

dostáváme hodnotu relativní vlhkosti vzduchu ve zkoumaném prostředí 68 % RH. 

2.5.3. Kapacitní čidlo 
 Druhý způsob je kapacitní čidlo (Obr. 3 - Kapacitní čidlo JUMO 907023 [8]). 

Tato metoda spočívá v použití kondenzátoru s dielektrikem z polymeru  

(Obr. 2 - Detail kapacitního čidla [7]), který má hydroskopické vlastnosti. Polymer 

absorpcí vody mění své dielektrické vlastnosti a tím se mění kapacita kondenzátoru,  

ze které se přes příslušný program vyhodnotí vlhkost vzduchu. Nevýhodou této metody 

je opotřebení kapacitního čidla. 

 

Obr. 2 - Detail kapacitního čidla [7]  
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Obr. 3 - Kapacitní senzor JUMO 907023 [8] 

2.6. Rosný bod 
 Rosný bod je teplota, při níž bylo dosaženo nasycení vzduchu vodními parami. 

V tomto prostředí se nemůže vypařovat více par do vzduchu a dochází ke kondenzaci. 

Se stoupající teplotou exponenciálně rostě maximální množství vodní páry ve vzduchu. 

 Konkrétní teplota tohoto bodu je určena teplotou prostředí, jeho relativní 

vlhkostí a teplotou dílu umístěného v tomto prostředí. Pokud je do prostředí  

s vyšší teplotou vložen díl o teplotě nižší než je teplota prostředí, hrozí orosení. Teplota 

rosného bodu se určuje z Mollierova h-x diagramu nasycené vodní páry, kde se podle 

teploty prostředí a relativní vlhkosti vzduchu odečte hodnota teploty rosného bodu.  

2.6.1. Stanovení rosného bodu z Mollierova h-x diagramu 
 V tomto diagramu je na horizontální ose zobrazena měrná vlhkost vzduchu  

x [g/kg] a na vertikální ose je vyznačena teplota vzduchu t [°C]. Dále jsou v grafu 

vyneseny křivky s konstantní relativní vlhkostí vzduchu v % RH. V diagramu jsou dále 

přímky s konstantní entalpií h [kJ/kg], ty představují tepelnou energii jednotkového 

množství. 
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Obr. 2 - Mollierův h-x diagram [9]  

2.6.2. Vliv tloušťky materiálu na rosný bod a orosení 
 Tloušťky stěn materiálu hrají velkou roli v ovlhčování. Čím větší tloušťka stěny, 

tím déle trvá prohřev dílu na teplotu vyšší než je teplota rosného bodu. U konstrukcí  

na bázi slitin železa, které jsou exponované v atmosférickém prostředí dochází  

k ovlhčování po větší část roku vlivem poklesu teploty prostředí v průběhu noci. 

Atmosférickým prostředím se rozumí takové prostředí, kde je zajištěn volný přístup 

vzduchu k povrchu exponovaného dílu a případné ovlhčení je dočasné a krátkodobé 

[4]. V průběhu noci dochází k poklesu teploty okolí a díl, který byl přes den nahříván 

odevzdává teplo do okolního prostředí. Při překročení teploty rosného bodu dochází  

k opětovnému orosení a teplota dílu se nadále snižuje, až dojde k prochlazení dílu  
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v celém objemu. Při opětovném zahřátí prostředí stále dochází k orosení dílu. Takto 

vzniklé ovlhčení přetrvává až do chvíle, než se díl prohřeje na teplotu vyšší  

než je teplota rosného bodu. Následně se musí povrch dílu osušit, aby se z povrchu 

vypařil elektrolyt způsobující korozní procesy. Tento koloběh ovlhčení a osušení  

se opakuje v průběhu celé životnosti dílu.  

 U dílů s velkou tloušťkou stěn (například dálniční mosty ze železných kovů  

a betonu) dochází k prohřívání v průběhu celého dne. To způsobí, že díl je celý den 

ovlhčen a při opětovném ochlazení opět klesá teplota dílu. Fáze osušení  

je v takovýchto případech často vynechána po dobu několika dní. Z tohoto důvodu  

je možné se setkat s orosením například na konstrukcích mostů prakticky po celý den. 

Z toho vyplývá, že nedochází ke střídání ovlhčení a osušení dílu, ale jen k téměř 

permanentnímu ovlhčení. 

2.7. Profil povrchu 
 Profil povrchu představuje jeho 2D obraz (Obr. 3 - 2D profil povrchu [22]). Tento 

obraz je získán ze snímače pohybujícího se po zkoumaném povrchu a nazývá  

se nefiltrovaný. Zpracováním tohoto 2D obrazu profilu lze určit drsnost a vlnitost 

zkoumaného profilu. 

P - parametr udávající nejmenší vzdálenosti mezi dvěmi rovnoběžnými mezními 

přímkami z nefiltrovaného profilu. 

R - parametr udávající svislou vzdálenost od největší špičky k nejhlubší rýze 

filtrovaného profilu. 

W - parametr udávající vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem vyrovnaného 

profilu. 

  

Obr. 3 - 2D profil povrchu [21] 
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Obr. 4 - Parametry profilu povrchu [23] 

 Typ 2D křivky zobrazující profil povrchu lze dělit na periodický a aperiodický. 

Oba tyto typy lze měřit, ale pro každý se používá jiné vyhodnocení. 

 Periodický profil povrchu vzniká například po nástroji při třískovém obrábění.  

U tohoto typu profilu se zjišťuje parametr Rsm, který je definován v normě  

ČSN EN ISO 4287. [23] 

 Aperiodický profil povrchu vzniká při dokončovacích operacích typu broušení, 

omílání a lapování. U tohoto typu povrchu se zjišťují parametry Ra a Rz. Zmíněné 

parametry jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 13565. [22] [24] 

2.8. Drsnost povrchu dle ČSN EN ISO 4287 
 Drsnost povrchu představuje nerovnosti povrchu dílu po výrobě. Určuje  

se podle profilu, hloubky a vzhledu stop na povrchu dílu, zanechaných výrobními 

procesy nebo povrchovými úpravami.  

 Nejčastěji se pro její vyjádření používá střední aritmetická úchylka Ra.  

Ta představuje střední hodnotu vzdálenosti prohlubní a výstupků povrchu od jeho 

střední hodnoty. Díly s vysokou drsností povrchu podléhají korozi rychleji než díly  

s nízkou drsností povrchu. To je dáno celkovou velikostí plochy povrchu,  

která se zvětšuje s rostoucí drsností povrchu. [25] 

2.8.1. Veličiny vyjadřující profil povrchu dle ČSN EN ISO 13565 
Rk - Základní hloubka - hloubka profilu jádra drsnosti 

Rpk - Redukovaná výška špiček - střední výška špiček 

Rvk - Redukovaná hloubka rýh - střední hloubka rýh profilu 

Mr1 - Podíl materiálu nad profilem jádra 

Mr2 - Podíl materiálu pod povrchem profilu 
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Obr. 5 - Profil drsnosti povrchu [24] 

2.8.2. Parametry drsnosti dle normy ČSN EN ISO 4287 
 Tato norma určuje termíny, definice a parametry pro určení vlnitosti a drsnosti 

profilu povrchu. 

Parametry: 

Rp - Největší výška jednoho výstupku profilu povrchu 

Rv - Největší hloubka prohlubně profilu povrchu 

Rz - Největší výška celého měřeného povrchu 

Rc - Průměrná výška jednotlivých prvků profilu povrchu 

Rt - Celková výška profilu povrchu 

Ra - Průměrná aritmetická úchylka profilu povrchu 

Rq - Průměrná kvadratická úchylka profilu povrchu 

Rsk - Šikmost posuzovaného profilu povrchu 

Rsm - Střední vzdálenost rýh elementů drsnosti povrchu 

Rku - Špičatost profilu povrchu [25] 

2.9. Strojírenské materiály 
 Jedno z hledisek dělení ocelí je na nízkouhlíkové a legované. Z nízkouhlíkových 

ocelí lze pro tuto bakalářskou práci vybrat oceli patinující. Z legovaných ocelí jsou dále 

zmíněny oceli atmosféricky korozivzdorné, na bázi niklu a/nebo chromu. 

2.9.1. Nízkouhlíkové - Patinující oceli 
 Jedná se o oceli obsahující malé množství Cr, Cu, Ni, P, Mo a dalších prvků. 

Obsah legujících prvků nepřesahuje 2 % (u nově vyvíjených patinujících ocelí je obsah  

i větší). Kvalita těchto ocelí je specifikována normou ČSN EN 10025-5. 

 Patinující oceli mají zvýšenou odolnost proti atmosférické korozi,  

za základního nutného předpokladu střídání podmínek ovlhčení a osušení. Nízká 

korozní rychlost nastává cca po 5 letech expozice, kdy dojde k ustálení stavu. Hlavní 

ochrannou složkou patiny je goethit, částečně i lepidokrokit. Vrstva patiny je dynamický 

systém reagující na změnu korozních a mechanických vlivů, ale má i schopnost jisté 

regenerace a obnovy ochranných vlastností [10]. 
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 Tloušťka patiny dosahuje průměrně 100 μm, maximálně až 200 μm.  

Pro porovnání ochranné účinnosti patiny byl stanoven index PAI (Protective Ability 

Index), který udává porovnání poměru jednotlivých sloučenin ve vrstvě patiny. 

 Po uplynutí doby 5 let expozice se sníží průměrný roční korozní úbytek  

na 5-7 μm. Pro porovnání, běžné konstrukční nízkouhlíkové oceli mají průměrný roční 

korozní úbytek 25-30 μm. 

 Dodatečná ochrana patinujících ocelí není vyžadována. Aplikace nátěrových 

systémů se doporučuje jen na místech, kde jsou přepokládány poruchy patiny. [11] 

2.9.2. Složení patinujících ocelí 
 Pro technickou praxi je možné si vybrat z cca 150 druhů patinujících ocelí 

různých výrobců. V tabulce 3 je uveden příklad 4 běžně používaných patinujících ocelí 

od 2 známých výrobců. 

 

Tabulka 3 - Složení patinujících ocelí [10] 

Obchodní 

označení 

Obsah jednotlivých prvků v oceli % 

C Mn Si P S Ni Cr Cu V Al Nb 

Cor-Ten A 0,09 0,35 0,30 0,081 0,005 0,27 0,48 0,28   0,037   

Cor-Ten B 
  

0,19 

0,80 

1,25 

0,30 

0,65 

  

0,04 

  

0,05 

  

0,40 

0,40 

0,65 

0,25 

0,40 

0,02 

0,10 
    

Atmofix A 
  

0,12 

0,30 

1,00 

0,25 

0,75 

0,05 

0,06 

  

0,04 

0,30 

0,60 

0,50 

1,25 

0,30 

0,55 

0,01 

0,10 

0,01 

  
  

Atmofix B 
0,10 

0,17 

0,90 

1,20 

0,20 

0,45 

0,03 

0,06 

  

0,04 

0,30 

0,60 

0,40 

0,80 

0,30 

0,55 

0,01 

0,1 
  

0,04 

  

 

2.9.3. Použití patinujících ocelí 
 Patinující oceli je vhodné použít na venkovní konstrukce, jejichž části jsou příliš 

velké, nebo technologické provedení neumožňuje jinou povrchovou úpravu. Klasickým 

příkladem použití jsou stožáry vysokého napění. Tyto oceli není zcela vhodné používat 

bez dalších povrchových úprav na mostní konstrukce, kvůli dynamickému namáhání 

zamezujícímu tvorbě ochranné patiny a také kvůli přítomnosti posypových solí  

v zimním období. [12] 

2.9.4. Legované oceli - atmosféricky korozivzdorné 
 Tyto oceli se vyznačují více než 14 % množstvím legujícího prvku niklu nebo 

chromu. Legující prvek otevírá oblast austenitu pod hranici 20 °C. V takto 

zpracovaných ocelích neproběhne změna krystalografické mřížky a ocel si ponechává 
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austenitickou plošně středěnou mřížku bez přítomnosti feritu. Tyto oceli se nazývají 

atmosféricky korozivzdorné. 

2.10. Klimatická zkouška oceli v čisté atmosféře 

2.10.1. Účel zkoušky 
 Účelem klimatických zkoušek je stanovení odolnosti dílu proti koroznímu 

napadení způsobenému změnami teploty, relativní vlhkosti, mrazu, chloridům  

a dalším nepříznivým činitelům za předpokladu, že nedochází ke kondenzaci vodní 

páry na vzorky. Tento druh zkoušek je využíván pro zkoušky odolnosti dílů  

pro automobilový, letecký, elektrotechnický a zbrojní průmysl. 

 Klimatické komory jsou schopné nasimulovat nejrůznější teplotní přechody  

s různou úrovní relativní vlhkosti, popřípadě cyklicky namáhat díl na teplo a mráz.  

V těchto zkušebních komorách je možné dále využívat i působení dalších nepříznivých 

vlivů. Lze tak nasimulovat například provoz na silnicích, kde bude zachycena fáze 

vymrazování a následná kontaminace dílů roztokem posypových solí. Normy  

pro takovéto typy zkoušek má každý výrobce individuální. Obecně jsou zachyceny  

v normě ČSN EN 60068-1 ed.2, kde jsou uvedeny základní obecné parametry zkoušek 

(Tabulka 4 - Základní parametry zkoušek). [13], [14], [15] 

 

 

Tabulka 4 - Základní parametry zkoušek [13] 

Parametry Teplota [°C] Relativní vlhkost [%] Tlak [kPa] 

Rozmezí parametrů 15-35 25-75 860-106 

 

 V této práci se vlivy prostředí omezí pouze na zkoušení v čistých atmosférách, 

konkrétně na zkoušku konstantním vlhkým teplem. 

2.10.2. Zkoušky v čistých atmosférách 
 Klimatická zkouška v čisté atmosféře je primárně určena pro elektrické součásti 

a zařízení. Tyto zkoušky jsou stanoveny v normě ČSN EN 60068-1 ed.2. Nejčastěji  

je využívána u dílů pro letecký průmysl. Pro zkoušení ocelí není primárně určena,  

ale přesto to norma dovoluje. Vhodné je její použití pro díly, které nebudou v průběhu 

svojí životnosti chráněny proti korozi povrchovou úpravou. Mezi takovéto díly lze 

zařadit například mostní konstrukce z patinujících ocelí, nebo části střelných zbraní.  

2.10.3. Vlhké teplo konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 
 Zkouška konstantním vlhkým teplem do jisté míry připomíná zkoušku  

v kondenzačních komorách. Rozdíl je pouze ve variabilitě teplot a úrovní relativní 

vlhkosti vzduchu. Teploty pro tento typ zkoušek jsou v rozmezí 15-35 °C a relativní 
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vlhkost se pohybuje v rozmezí 25-75 %. Průběh zkoušky je řízený. V první fázi  

je proveden ohřev komory a tím i vzorku na předem stanovenou teplotu. V druhém 

kroku dojde k ustálení této teploty a je přidána vlhkost s požadovanou úrovní.  

Od tohoto bodu se měří čas zkoušky. Pro vyhodnocení výsledků je možné sledovat 

stav zkušebních vzorků do náběhu první červené rzi, nebo nechat vzorek v komoře  

po předem stanovenou dobu a následně zkoumat rozsah korozního napadení. 

Konkrétní parametry nastavení teploty, relativní vlhkosti a času jsou uvedeny v normě 

ČSN EN 60068-2-78 ed. 2. 

 

 

Obr. 6 - Konstantní test [14] 

 

2.10.4. Schematický nákres konstrukce klimatické komory 
 Konstrukce klimatické komory je naznačena na Obr. 7 - Obecné schéma 

klimatické komory. Klimatická komora se skládá z komory samotné, která je vyrobena  

z korozivzdorného materiálu. Výrobci komor používají na konstrukci korozivzdorné 

kovy, plasty, nebo sklolaminát. Dalšími součástmi jsou topná spirála, která udržuje  

ve zkušebním prostoru zvolenou teplotu, zvlhčovací zařízení, ventilátor a chladicí 

zařízení. Pro udržení předepsané teploty a relativní vlhkosti v požadovaném rozmezí  

je nutné, aby řídící jednotka komory umožňovala současné topení a chlazení vnitřního 

prostoru. Komora může být dále vybavena dalšími zařízeními například pro postřik 

chloridy, nebo světly pro simulaci ÚV záření.  

  

 Při konstrukci těchto komor je nutné si uvědomit náročnost udržení rozsahu 

jednotlivých parametrů samostatně, natož současně. Většina těchto zařízení  
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je schopna udržet relativní vlhkost v toleranci ± 3 %, ale po ustálení procesu například 

u konstantních zkoušek se dá dosáhnout i přesnosti ± 1 %. 

 

 

Obr. 7 - Obecné schéma klimatické komory 
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2.10.5. Ukázka kondenzační komory 
 Klimatická komora BINDER model KMF 115 

Výhody: 

 Konstantní podmínky v celém zkušebním prostoru 

 Automatická regulace přívodní i odpadní vody 

 Rozsah nastavení relativní vlhkosti vzduchu i přes 98 % 

 Dlouhodobé testy při teplotě 85 °C a relativní vlhkosti vzduchu 85 % RH 

 

Vybrané technické parametry jsou uvedeny v tabulce 5 a 6. 

Tabulka 5 - Technické parametry 

Rozsah teplot [°C] -10 - 100 

Rozsah relativní vlhkosti [%] 10 - 80 

Typ senzoru vlhkosti Kapacitní 

Materiál vnitřku komory Korozivzdorná ocel 

Externí připojení USB 

Vnitřní dveře Skleněné 

Vyhřívání dveří Ano 

Rychlost ohřevu dle IEC 60068-3-5 [K/min] 1,3 

Rychlost chlazení dle IEC 60068-3-5 [K/min] 0,5 

Tolerance nastavení teploty [K] ± 3 

Tolerance nastavení relativní vlhkosti [% RH] ± 2,5 

 

Tabulka 6 - Rozměry zkušebního prostoru 

Výška [mm] 483 

Šířka [mm] 600 

Hloubka [mm] 351 
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Obr. 8 - Klimatická komora BINDER KMF 115 [16] 

 

Obr. 9 - Rozsah nastavení relativní vlhkosti v závislosti na nastavení teploty [16] 
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Obr. 10 - Rychlost ohřevu v závislosti na čase[16] 

 

Obr. 11 - Rychlost chlazení v závislosti na čase[16] 

Další technické specifikace jsou uvedeny v příloze [A]. 

2.11. Technologie příprav a čištění povrchu 

2.11.1. Broušení 
Účel a princip technologie broušení 

 Účelem broušení je zrovnoměrnit a vyrovnat mikrogeometrii základního 

povrchu. Postupně se zmenšuje velikost zrna a snižuje drsnost povrchu na hodnotu 

vhodnou pro další technologický postup.  

 Pro broušení se používá pružný nástroj, který se přizpůsobí geometrii povrchu. 

Při tomto procesu nedochází k vytváření přesného geometrického rozměru součásti, 

ale pouze k dosažení požadované drsnosti a struktury povrchu. 

Nejčastěji je pro broušení používán plstěný, nebo látkový kotouč na kterém je nalepeno 

brusivo. Často se přidává i brusná pasta. Kotouč je přitlačován určitým tlakem  

na základní povrch, přičemž je v záběru velké množství břitů brusiva a odebírá třísku 
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úměrnou velikosti brusného zrna. Pro dosažení finální drsnosti je potřeba větší 

množství brusných operací, jejichž počet závisí na výchozím stavu základního 

materiálu. [17] 

 Povrch po aplikaci je hladký, rovnoměrný a působí dojmem lesku. 

2.11.2.Tryskání 
Definice a princip 

 Přesná definice tryskání dle normy ČSN 8501-01 zní: ,,Tryskání  

je úprava povrchu tryskacími prostředky, který je vrhán na upravenou plochu. Tryskací 

prostředek je nástroj, který má charakter pevné látky nebo kapaliny, případně jejich 

směsi. Při dopadu tryskacího prostředku na otryskávaný povrch dochází k odstranění 

nečistot základního materiálu a dále k plastické deformaci v povrchové úpravě."

 Tryskání je hojně používaný způsob čištění a úpravy povrchu. Princip spočívá  

v dopadání urychleného tryskacího prostředku. Tyto částice jsou urychlovány 

stlačeným vzduchem, metacími koly nebo tlakem vzduchu a vody. Urychlené částice 

dopadají na povrch určitou rychlostí, mají určitou kinetickou energii a dopadají  

pod určitým úhlem. Účinek tryskacího prostředku na tryskaný povrch se odvíjí od jejich 

tvaru, velikosti, tvrdosti a kinetické energie kterou předají tryskanému povrchu  

a tím odvedou práci za účelem odhrotování, očištění a dosažení požadované drsnosti 

povrchu. [2, 18] 

Druhy zařízení pro tryskání 

Pneumatické  

 Pneumatické tryskání urychluje tryskací prostředek proudem stlačeného 

vzduchu. Běžně se používá tlak 0,2 až 0,8 MPa. Pneumatické stroje 

jsou velice variabilní, díky možnosti tryskat tvarově velice složité části. 

Jejich největší výhodou je možnost tryskat nadměrné předměty,  

nebo tryskat v terénu. Pneumatické tryskání se dělí na injektorové  

a tlakové. 

 Injektorový způsob pracuje za pomoci podtlaku ve směšovací komoře, 

který je způsoben prouděním stlačeného vzduchu. Skládá  

se ze zásobníku stlačeného vzduchu a tryskací pistole. 

 Tlakový způsob pracuje na principu přítlaku v tlakové nádobě do které  

je přiváděn stlačený vzduch a která slouží jako zásobník tryskacího 

prostředku a vzduchu. Nevýhodou tohoto způsobu tryskání  

je přerušování procesu kvůli doplnění zásobníku tryskacím prostředkem. 

 

  



ČVUT v Praze  Bakalářská práce  Michal Driml 
Fakulta strojní                   Vliv jednotlivých parametrů na korozi kovů                        2017/2018 

 

28 
 

Mechanické 

 Tryskání metacím kolem je nejvýkonnějším způsobem tryskání. Tato 

tryskací zařízení využívají pro předání energie tryskacímu prostředku 

rotující metací kola s lopatkami, na kterém je přiváděn tryskací 

prostředek který je jimi urychlen a vrhán na tryskaný povrch. [2] 

Druhy abraziv 

 Abraziva jsou typicky suché sypké materiály s různými fyzikálními vlastnostmi, 

chemickým složením a geometrickým tvarem. Jako nedílná součást tryskacího procesu 

mají zásadní vliv na výkon, účinnost, kvalitu a ekonomiku procesu. Pro různé účely  

a materiály (čištění, odstranění starých nátěrových hmot, odstranění okují a otřepů, 

zdrsnění nebo vyhlazení, zdokonalení vzhledu, vyhlazení svárů, zvýšení kvality 

výrobku) je nutné používat různé druhy abraziv za účelem zvýšení efektivity procesu. 

Dle normy ČSN EN ISO 11124-1 je tryskací prostředek materiál složený  

z pevných částic. Lze jej rozdělit: 

Fyzikální vlastnosti:  

 materiál, 

 tvrdost. 

Geometrické vlastnosti: 

 tvar zrna, 

 velikost zrna. 

Technologické: 

 schopnost odstraňování materiálu, 

 zdrsňující efekt. [2] 

Povrch po aplikaci 

 Povrch po tryskání je čistý, kovově lesklý bez nečistot, zdrsněný nebo 

vyhlazený podle použitého tryskacího prostředku. Upravený povrch je v aktivním stavu 

a začíná korodovat již několik hodin po tryskání. Je nutné aplikovat další povrchové 

úpravy nebo opatření v co nejkratším čase. 
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2.11.3. Omílání 
Definice a princip 

 Omílání je chemicko-mechanický proces úpravy povrchu, při kterém  

se omílací tělíska a obrobky v nádobě uvedou do vzájemného relativního pohybu. 

Požadovanou povrchovou úpravu zajišťují omílací tělíska, procesní kapaliny  

a omílací stroj. 

 Vlivem omílací technologie je možné v jednom kroku obrobek očistit, 

odhrotovat, odmastit, odjehlit a vyleštit. V pracovní nádobě může být najednou více 

stejných obrobků a tím se zvýší efektivnost výroby. [19] 

Druhy zařízení pro omílání 

 Pro omílání se používá mnoho druhů omílacích strojů. Každý má jinou 

produktivitu a kapacitu. Na základě velikosti dílů se volí velikost strojů a velikost 

omílacích tělísek, dalším faktorem volby stroje je sériovost výroby. Základní druhy 

strojů pro omílání jsou: 

 Rotační, 

 vibrační, 

 odstředivé. 

Druhy abrazivních tělísek pro omílání 

 Pokud nejsou použita omílací tělíska hrozí vzájemné poškození výrobků.  

Typ omílacích tělísek určuje výslednou povrchovou úpravu. Pro správný výsledek 

omílání je potřeba zvolit vhodná omílací tělíska (materiál, tvar, velikost omílacích 

tělísek). Základní dělení omílacích tělísek je podle materiálu a tvaru, ze kterého jsou 

vyrobeny. 

Materiál omílacích tělísek 

 keramika, 

 syntetika, 

 sklo, 

 plast, 

 ořechové slupky, 

 korund s keramickým pojivem. 

Tvar omílacích tělísek 

 jehlany, 

 válečky, 

 trojhránky, 

 kuličky, 

 šikmé válečky. 

Procesní kapaliny 
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 Procesní kapaliny se skládají z vody a omílacího přípravku. V průběhu procesu 

omílání se postupně znečišťují a je nutné je recyklovat nebo vyměňovat. 

 

Povrch po aplikaci 

 Povrch výrobků po aplikaci je závislý na použitých omílacích tělískách, obecně 

lze říci, že je kovově lesklý, hladký a v případě použití odmašťovacích přípravků  

i zbavený mastnoty a nečistot. Drsnost povrchu dosahuje až k Ra 0,1 μm. [19] 

2.11.4. Odmašťování 
 Rozděluje se na alkalické a kyselé, podle typu přípravku. Hlavními přísadami 

alkalických odmašťovacích lázní jsou hydroxid sodný a fosforečnan draselný. 

Odmaštění probíhá na principu rozpouštění tuků a jejich emulzí. Tento proces probíhá 

pro zvýšení účinnosti při teplotách nad 50 °C. Po nasycení lázně tukem je nutné  

ji vyměnit. 

 Kyselé odmašťovací lázně se skládají nejčastěji z kyseliny dusičné, sírové nebo 

chlorovodíkové. Výhodou těchto lázní je částečné moření povrchu. Další výhodou  

je, že se tuky v těchto lázních nerozpouštějí, ale usazují se ve formě sedimentu na dně 

lázně. Tyto lázně pracují při teplotě prostředí. Výhodou těchto lázní je prakticky 

neomezená životnost. 

 Při srovnání těchto lázní je nutné uvést, že kyselé lázně mohou mít nižší 

účinnost než lázně alkalické. 

 Povrch po aplikaci je kovově lesklý, zbavený tuků a jejich emulzí. Není však 

zbaven zbytků nátěrových hmot, jiných bariérových ochran povrchu, nebo okují  

a korozních produktů. Také není možné odstranit tlusté vrstvy maziva a tuků. [20] 

2.11.5. Moření 
 Cílem tohoto procesu je zbavit povrch okují, korozních produktů a dosáhnout 

dokonale kovově čistého a aktivovaného povrchu. 

 Pro tuto technologii se používají anorganické kyseliny. Nejčastěji kyselina 

chlorovodíková o koncentraci do 14 %. Dále je přidáván chlorid železnatý pro zlepšení 

rozpouštění okují. Mořící lázně na bázi kyseliny sírové nejsou příliš používané kvůli 

nutnosti zahřívání na teplotu okolo 50 °C a s tím spojenými emisemi a energetickou 

náročností. [20] 

 Povrch po aplikaci je kovově čistý, zbavený okují a koroze. Ne však nátěrových 

hmot a jiných nevlastních nečistot povrchu. 
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3. Praktická část 

Úvod 
 První část praktické části této práce se zabývá teoretickým návrhem zkušební 

komory pro zkoušky koroze. Druhá část praktické části této práce se zabývá vlivem 

úrovně vlhkosti na tvorbu červené rzi na patinující oceli. Zkouška samotná byla 

provedena na 3 místech s různou relativní vlhkostí a teplotou. Pro porovnání byla jedna 

sada vzorků umístěna do kondenzační komory. 

 Cílem experimentu je vysledovat závislost relativní vlhkosti a teploty na korozní 

poškození materiálu. 

3.1. Návrh zkušebního zařízení 
 Zařízení zde popsané není možné certifikovat a jeho použití je pouze  

pro získání výchozích hodnot pro následné přesnější měření v nákladných 

certifikovaných zařízeních. Toto zařízení šetří čas a s ním spojené náklady jinak nutné 

pro zkoumání korozních procesů v čistých atmosférách v klimatických komorách. 

3.1.1. Zkušební zařízení 
 Zkušební zařízení se skládá z komory vyrobené z korozivzdorného materiálu. 

Pro tento účel lze použít starou funkční chladnička. Vnitřní stěny jsou z plastu, který  

je odolný proti korozi. Tímto řešením je možné zároveň dosáhnout i funkce chlazení. 

Pro chlazení se jako nejlepší jeví chladničky na bázi Peltierova článku. Regulace 

chlazení je ovládána externě přes termočlánek sloužící původně k regulaci teploty 

uvnitř. Tento termočlánek je nahrazen stavitelným odporem. Změnou odporu dochází 

ke změně teploty uvnitř zkušebního prostoru. Teplota uvnitř prostoru je snímána 

termočlánkovým teploměrem. 

 Ovlhčení je realizováno pomocí zvlhčovače vzduchu, umístěného mimo 

zkušební prostor. Tento zvlhčovač je řízen manuálně. Vlhký vzduch je vháněn  

do zkušebního prostoru potrubím s větrákem s řízenými otáčkami a manuálně řízenou 

klapkou pro zastavení přívodu vlhkosti. 

 Uvnitř komory je umístěna topná spirála, která umožňuje rychlý ohřev  

na potřebnou teplotu. V případě potřeby zkoušek na vlhké teplo, lze pod spirálu nalít  

do nádrže vodu a vytvořit tak přídavné ovlhčení dosahující až 100 % RH. Tato nádrž  

je z plastu z původního příslušenství chladničky. 

 Vlhkost je uvnitř měřena koncovým čidlem, které je připojeno k počítači. Takto 

lze sledovat hodnotu relativní vlhkosti v reálném čase. 

 Ventilace je zajištěna potrubím, na jehož konci je větrák s řízenými otáčkami  

a manuální klapkou. 
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 Vzorky jsou uvnitř zkušebního prostoru položeny na plastové podložce,  

nebo zavěšeny na hácích z korozivzdorné oceli zavěšených na plastové tyči.  

Schéma zkušebního zařízení 

 

Obr. 12 - Schéma zjednodušeného řešení 

3.1.2. Náklady na výrobu zkušebního zařízení 
 Zkušební zařízení se skládá ze zařízení běžně dostupných, popřípadě 

získatelných zdarma nebo za odvoz. V tabulce 7 je uvedena přibližná kalkulace 

nákladů na sestrojení zařízení. 

Tabulka 7 - Kalkulace nákladů 

 Tržní cena dílu počet kusů 

od do 

Chladnička Zdarma 1000 Kč 1 

Topná spirála Zdarma 400 Kč 1 

Zvlhčovač Dar/zdarma 300 Kč 1 

Teploměr 49 Kč 500Kč 1 

Vlhkoměr Dar/ zdarma 3000 Kč 1 

Ventilátor Zdarma 100 Kč 2 

Ostatní položky Dar/ zdarma 2000 Kč  

Celkem 49 Kč 7400 Kč  

 

 Položka zdarma znamená převážně za odvoz, vyrobeno, recyklováno, 

popřípadě opraveno z předmětů určených k likvidaci. 



ČVUT v Praze  Bakalářská práce  Michal Driml 
Fakulta strojní                   Vliv jednotlivých parametrů na korozi kovů                        2017/2018 

 

33 
 

3.2. Praktický experiment 

3.2.1. Materiál vzorků 
 Pro experiment byl zvolen Corten B (S355J2W) s chemickým složením 

uvedeným v tabulce 8. Chemické složení vzorku bylo ověřeno spektrometrem BAS 

Delta professional (Obr. 13 - Spektrometr BAS). Změřené chemické složení vzorků  

je uvedeno v tabulce 9. Před měřením spektrometrem byl vzorek otryskán a následně 

kartáčován do kovového lesku (Obr. 14 - Vzorek pro spektrometr). Odchylky 

chemického složení oproti normě jsou způsobeny znečištěním povrchu při tryskání  

a kartáčování.  

Tabulka 8 - Chemické složení Corten B 

Prvek C Si Mn P S Cu Cr Ni Mo Zr 

Min 

% 

  0,50   0,25 0,40    

Max 

% 

0,16 0,50 1,50 0,03 0,03 0,55 0,80 0,65 0,03 0,15 

 

 
Obr. 13 - Spektrometr BAS 

 

Tabulka 9 - Změřené složení Corten B 

Prvek C Si Mn P S Cu Cr Ni Mo Zr 

Množství % - 0,51 0,35 0,06 0,04 0,28 0,79 0,25 0,011 - 
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Obr. 14 - Vzorek pro spektrometr 

 Materiál byl dodán ve formě plechu o rozměrech 90 x 710 mm v patinovaném 

stavu (Obr. 15 - Vzorek Corten B). 

 
Obr. 15 - Vzorek Corten B 

 

3.2.2. Předúprava vzorků 
 Vzorky byly nastříhány na rozměr 90 x 50 mm na NC tabulových nůžkách. 

Všechny vzorky byly otryskány na tryskacím zařízení VIXEN - SAF 6L  

(Obr. 16 - Tryskací zařízení). Jako tryskací medium byl použit korund. Tlak vzduchu 

pro tryskání byl 0,26 MPa. Drsnost vzorků byla změřena drsnoměrem Mitutoyo  
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SJ - 210 (Obr. 17 - Drsnoměr Mitutoyo). Měřená délka byla 1,5 mm. Průměrná drsnost 

byla stanovena celkem z 16 měření viz tabulka 10 - drsnosti vzorků a její hodnota  

Ra je 2,8 μm. Hrany vzorů byly zamaskovány voskem, kvůli eliminaci vzniku koroze  

od hran vzorků (Obr. 18 - Připravený vzorek). 

 

Obr. 16 - Tryskací zařízení 

 

Obr. 17 - Drsnoměr Mitutoyo 
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Obr. 18 - Připravený vzorek 

Tabulka 10 - Drsnosti vzorků po tryskání 

Číslo měření 1 2 3 4 

Podélně A 3,050 2,326 3,173 2,585 

Příčně A 2,096 3,204 2,862 3,153 

Podélně B 3,563 2,901 3,061 2,447 

Příčně B 2,530 2,328 2,364 3,375 
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3.2.3. Zkušební zařízení 
 Pro měření teploty a vlhkosti byl použit teploměr s vlhkoměrem DYWSJ (Obr. 

19 - Vlhkoměr s teploměrem). Správná funkčnost a přesnost měření tohoto zařízení 

byla předem ověřena porovnáním s jinými typy vlhkoměrů a teploměrů různých 

výrobců. Pro udržení vzorků ve stabilní poloze byl použit plastový odkapávač na 

nádobí (Obr. 20 - Držáky vzorků). 

 

Obr. 19 - Teploměr s vlhkoměrem 

 

Obr. 20 - Držák vzorků 
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 Pro zkoušku v kondenzační komoře byla použita kondenzační komora Ústavu 

strojírenské technologie FS ČVUT (Obr. 21 - Kondenzační komora). Vzorky zde byly 

umístěny v držáku tak, aby nedocházelo k odkapávání vody z víka komory na vzorky. 

 

Obr. 21 - Kondenzační komora 
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3.2.4 Zkušební podmínky 
 Pro zkoušku byly předem stanoveny podmínky, které lze naměřit ve venkovním 

prostředí. Zkouška byla provedena v čistém prostředí, to znamená bez přídavných 

látek urychlujících korozní děje, jako jsou například chloridy.  

 První sada vzorků byla umístěna do dolní přihrádky v chladničce  

(Obr. 22 - Chladnička). Zde byly simulovány podmínky s normální vlhkostí vzduchu. 

Vlhkost zde byla průměrně 53 % a průměrná teplota 9 °C.  

 

Obr. 22 - Chladnička 
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 Druhá sada vzorků byla umístěna do uzavřeného sklepa (Obr. 23 - Sklep).  

V těchto podmínkách byly simulovány podmínky vlhkého prostředí, které mohou běžně 

ve venkovním prostředí nastat. Průměrná vlhkost zde byla 66 % a teplota konstantních 

16 °C.  

 

Obr. 23 - Sklep 
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 Třetí sada vzorků byla umístěna na půdu do suchého prostředí odpovídajícího 

prostředí C2 pod přístřeškem (Obr. 24 - Půda). Vlhkost zde byla průměrně 36 %  

a teplota 29 °C. 

 

Obr. 24 - Půda 
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 Čtvrtá sada vzorků byla umístěna do kondenzační komory pro stanovení doby 

náběhu červené rzi v podmínkách s vlhkostí 99 % a průměrnou teplotou 39 °C  

(Obr. 25 - Vzorky v kondenzační komoře). 

. 

 

Obr. 25 - Vzorky v kondenzační komoře 

 

3.2.5. Průběh zkoušky 
 Pro zaznamenávání výsledků byly stanoveny intervaly měření a to 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 43, 47, 103, 151 a 199 h.  

Při každém měření byla zaznamenána vlhkost a teplota prostředí a vzorky byly z obou 

stran vyfotografovány. Podrobné záznamy měření jsou uvedeny v tabulkách  

11 - Záznam měření chladnička, 12 - Záznam měření sklep, 13 - Záznam měření půda, 

14 - Záznam měření kondenzační komora. Kompletní přehled vzorků je k vidění  

v příloze na CD. 
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Tabulka 11 - Záznam měření chladnička 

Číslo měření Doba expozice 

[h] 

Teplota [°C] Vlhkost [%] Poznámka 

0 0 9 67  

1 1 9 58  

2 2 9 57  

3 3 9 58  

4 4 9 50  

5 5 9 57  

6 6 8 56  

7 7 9 49  

8 9 9 52  

9 11 9 55  

10 13 9 55  

11 15 9 53  

12 17 9 43  

13 19 9 59  

14 21 9 55  

15 23 9 50  

16 25 9 45  

17 27 9 49  

18 29 9 60  

19 31 9 45  

20 35 9 52  

21 39 9 45  

22 43 8 49  

23 37 8 59  

24 103 7 45  

25 151 8 53  

26 199 8 50  

Průměr - 9 53  
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Tabulka 12 - Záznam měření sklep 

Číslo měření Doba expozice 

[h] 

Teplota [°C] Vlhkost [%] Poznámka 

0 0 16 67  

1 1 16 68  

2 2 16 67  

3 3 16 67  

4 4 16 67  

5 5 16 67  

6 6 16 67  

7 7 16 67  

8 9 16 66  

9 11 16 67  

10 13 16 61  

11 15 16 60  

12 17 16 64  

13 19 16 65  

14 21 16 65  

15 23 16 65 Rez 1 vzorek 

16 25 16 65 Rez 3 vzorky 

17 27 16 65  

18 29 16 65  

19 31 16 66  

20 35 16 66  

21 39 16 66  

22 43 16 66  

23 37 16 66  

24 103 16 65  

25 151 17 65  

26 199 17 65  

Průměr - 16 66  
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Tabulka 13 - Záznam měření půda 

Číslo měření Doba expozice 

[h] 

Teplota [°C] Vlhkost [%] Poznámka 

0 0 31 32  

1 1 31 29  

2 2 33 26  

3 3 34 25  

4 4 34 23  

5 5 34 22  

6 6 32 23  

7 7 28 25  

8 9 25 31  

9 11 24 36  

10 13 22 37  

11 15 20 43  

12 17 22 48  

13 19 28 47  

14 21 28 46  

15 23 32 31  

16 25 34 25  

17 27 34 26  

18 29 28 38 Rez 1 vzorek 

19 31 26 46 Rez 2 vzorky 

20 35 24 52  

21 39 22 55  

22 43 22 57  

23 37 27 41  

24 103 33 28  

25 151 30 41  

26 199 32 26  

Průměr - 29 36  
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Tabulka 14 - Záznam měření kondenzační komora 

Číslo měření Doba expozice 

[h] 

Teplota [°C] Vlhkost [%] Poznámka 

0 0 42 99 Rez 3 vzorky 

1 1 39 99 Kontaminace 

2 2 39 99  

3 3 39 99  

Průměr - 39 99  

 

3.2.6. Vyhodnocení experimentu 
 Dle počátečních odhadů došlo nejrychleji k náběhu červené rzi na vzorcích  

v agresivním prostředí kondenzační komory, kde se koroze objevila již po 1 h expozice. 

Vzorek zde byl ponechám další 2 h za účelem sledování rychlosti růstu koroze  

(Obr. 26 až 33).  

 Přední strana vzorků byla označena modrou tečkou v pravém horním rohu a u 

fotografií nese označení A, zadní strana vzorků nese označení B. Vzorky byly 

číslovány z leva doprava čísly 1, 2, 3. 

 

Obr. 26 - Kondenzační komora 1 h - A 
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Obr. 27 - Kondenzační komora 1 h - A1 

 

Obr. 28 - Kondenzační komora 1 h - A2 
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Obr. 29 - Kondenzační komora 1 h - A3 

 

Obr. 30 - Kondenzační komora 1 h - B 
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Obr. 31 - Kondenzační komora 1 h - B1 

 

Obr. 32 - Kondenzační komora 1 h - B2 
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Obr. 33 - Kondenzační komora 1 h - B3 
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 Ze vzorků umístěných v běžných prostředích došlo dle očekávání k náběhu 

červené rzi nejrychleji na vzorcích umístěných ve vlhkém prostředí sklepa. První 

známka koroze na vzorcích se zde objevila po 23 h expozice, ale pouze na 1 vzorku. 

Červená rez na všech vzorcích se objevila až po 25 h expozice (Obr. 34 až 41). 

 

Obr. 34 - Sklep 25 h - A 

 

Obr. 35 - Sklep 25 h - A1 
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Obr. 36 - Sklep 25 h - A2 

 

Obr. 37 - Sklep 25 h - A3 
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Obr. 38 - Sklep 25 h - B 

 

Obr. 39 - Sklep 25 h - B1 
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Obr. 40 - Sklep 25 h - B2 

 

Obr. 41 - Sklep 25 h - B3 

 

 Sada vzorků umístěná na půdě začala korodovat navzdory očekávání po 31 h 

expozice. Dle předpokladů zde neměla koroze za sledované období vůbec nastat. 

Náběh koroze na vzorcích je nepravidelný, jednostranný a pouze na 2 vzorcích.  

Toto lze vysvětlit cyklováním podmínek. Teplota v tomto prostředí se relativně rychle 

měnila v rozmezí od 20 °C do 34 °C. Vlhkost v průběhu měření kolísala v závislosti  

na venkovních podmínkách od 22 do 57 %. Červená rez se na vzorcích začala 

objevovat 6 h po začátku deště, přestože vzorky nepřišly do přímého kontaktu s vodou 

(Obr. 42 až 45).  
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Obr. 42 - Půda 31 h - A 

 

Obr. 43 - Půda 31 h - B 
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Obr. 44 - Půda 31 h - B1 

 

Obr. 45 - Půda 31 h - B3 

 Navzdory předpokladům se na 3. sadě vzorků, umístěných v chladničce, 

červená rez neobjevila. Jeden vzorek vykazoval známky červené rzi, ale pouze v jedné 

části a pouze z jedné strany. Vzhledem k rozsahu tohoto korozního napadení je 

zřejmé, že tato část vzorku byla kontaminována nečistotami urychlujícími vznik koroze.  

Na obrázku 46 až 48 je vidět červená rez na kontaminovaném vzorku po 15 h 

expozice. K dalšímu výskytu červené rzi na těchto vzorcích nedošlo ani po 199 h 

expozice. 
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Obr. 46 - Chladnička 15 h - A 

 

Obr. 47 - Chladnička 15 h - A2 
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Obr. 48 - Chladnička 15 h - B 

 

 Porovnání doby exponování na jednotlivých místech do náběhu prvních 

známek červené rzi je možné vidět v grafu 1. 

 

Graf 1 - Čas do náběhu červené rzi 
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4. Závěr  
 Z předchozích zpracovaných výsledků a poznatků vyplývá, že k nejkratší době 

výskytu červené rzi došlo u vzorků umístěných ve sklepě, kde byla relativní vlhkost 

nejvyšší (nepočítaje extrémní případ vystavení sady vzorků v kondenzační komoře  

o relativní vlhkosti 99 %). Zajímavý poznatek byl zaznamenán i u sady vzorků, které 

byly umístěny na půdě a u kterých se náběh červené rzi neočekával a přesto nastal. 

Náběh koroze na vzorcích je nepravidelný, jednostranný a pouze na 2 vzorcích. Lze si 

tento náběh vysvětlit cyklováním podmínek, jakož byla teplota (od 20 °C do 34 °C)  

a vlhkost, která kolísala v závislosti na venkovních podmínkách od 22 do 57 %. 

Červená rez se na vzorcích začala objevovat 6 h po začátku deště, přestože vzorky 

nepřišly do přímého kontaktu s vodou.  

Z předchozích kapitol této práce vyplývá, že na korozi kovů mají zásadní vliv 

parametry prostředí, stav povrchu, předúpravy a povrchové úpravy. Před vyhotovením 

kterékoliv povrchové úpravy je proto nutné si uvědomit, zjistit a ověřit, kde a v jakých 

podmínkách tento díl bude namáhán. 

 Zjištěné výsledky této práce upozorňují na nedostatečnou vybavenost 

pracoviště výzkumu koroze. Do budoucnosti by bylo důležité, aby pracoviště výzkumu 

koroze bylo vybaveno profesionální klimatickou komorou, pro zkoumání vlivu vlhkosti 

na korozní poškození. 
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