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Koroze kovů a ochrana proti korozi 

 

http://mjf.pise.cz/151304-oxidace.html 

 
 
Koroze – narušování materiálu okolním prostředím, projevuje se změnami vlastností materiálu, 
 změny vzhledu (ztráta lesku, barvy), dochází ale i k úplnému rozpadu materiálu. 
 znehodnocuje kovy ale i materiály nekovové 
 
Rozdělení koroze: 
Chemická – vzniká vrstva oxidů, která může chránit před další korozí (tak je tomu u hliníku, zinku 
chromu)nebo postupně praská a odlupuje se (železo) 
 Elektrochemická – prostředí, které má povahu elektrolytu (roztavených solí, kyselin, zásad) 
 Biologická – koroze způsobená živými organismy 

 
Ochrana proti korozi:  
Předpokladem dlouhé životnosti povrchových úprav je kvalitní příprava povrchu. 
Povrch upravujeme mechanicky (broušení, leštění, omýlání, otryskávání) i chemicky 
(odmaštění, moření, odrezování) 
 
 Ocelové kartáče tryskací pistole omýlací buben 

  

http://www.all.biz/cs/buy/goods/?category=2846 http://www.piskovacky.cz/tryskaci-pistole.php  

 

 

http://www.all.biz/cs/buy/goods/?category=2846
http://www.piskovacky.cz/tryskaci-pistole.php


 

2 
 

Ochranné povlaky z vrstvy kovů 

1)žárové zinkování 

Ponorem do lázní z roztavených kovů - nejstarší způsob ochrany 

Vytvářejí se povlaky ze zinku, cínu, olova 

  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zarove-zinkovani/562465/ 
http://www.erlen.cz/gal-zinkovani.html 
 

2) žárové stříkání kovů (metalizace, šopování) 
Vytváříme kovové povlaky na součástech z kovů i nekovů (dřevo, plasty, porcelán, kamenina) 
Stříkaný kov jen nepatrně zahřívá základní materiál. Kov se přivádí do stříkací pistole v podobě  
drátu, prášku nebo tekutiny. 
 
 metalizační pistole 
 

 
http://www.povrchovauprava.cz/clanek/38/tradicni-cesky-vyrobce-aplikacni-techniky-est-a-s 
http://www.janhauzr.eu/metalizace.html 
 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zarove-zinkovani/562465/
http://www.erlen.cz/gal-zinkovani.html
http://www.povrchovauprava.cz/clanek/38/tradicni-cesky-vyrobce-aplikacni-techniky-est-a-s
http://www.janhauzr.eu/metalizace.html
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BE%C3%A1rov%C3%A9+zinkov%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=599&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ipSAe1nuYiswKM:&imgrefurl=http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zarove-zinkovani/562465/&docid=qkTVeqd8ddysnM&imgurl=http://s.topkontakt.cz/images/img_product/original/00562/00562465_foto__f3c129eeba.jpg&w=800&h=600&ei=PQBGT6qFKcLQhAem-umTDg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BE%C3%A1rov%C3%A9+zinkov%C3%A1n%C3%AD+-+v%C3%BDrobky&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=KGnm7b5Ir1XemM:&imgrefurl=http://www.erlen.cz/gal-zinkovani.html&docid=WosdWxh_qfT3WM&imgurl=http://www.erlen.cz/zinkovani-vana2.jpg&w=626&h=480&ei=IAFGT-KeDc_54QSR79y_Dg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BE%C3%A1rov%C3%A9+st%C5%99%C3%ADk%C3%A1n%C3%AD+kov%C5%AF&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=2YlnJ4GeXlRgZM:&imgrefurl=http://www.povrchovauprava.cz/clanek/38/tradicni-cesky-vyrobce-aplikacni-techniky-est-a-s&docid=cela3xWyztLxVM&imgurl=http://www.povrchovauprava.cz/uploads/assets/obrazky_-_clanky_index/est_obr2.jpg&w=1536&h=2048&ei=qgdGT9P7EqSD4gS-5LnHDg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BE%C3%A1rov%C3%A9+st%C5%99%C3%ADk%C3%A1n%C3%AD+kov%C5%AF&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=9i_fgC1jFWwQoM:&imgrefurl=http://www.mmspektrum.com/clanek/povrchove-upravy-nastrikem.html&docid=WIse85U7M3PhMM&imgurl=http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/65/6598.jpg&w=321&h=300&ei=qgdGT9P7EqSD4gS-5LnHDg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BE%C3%A1rov%C3%A9+st%C5%99%C3%ADk%C3%A1n%C3%AD+kov%C5%AF&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=kP0-PXGSLLny6M:&imgrefurl=http://www.janhauzr.eu/metalizace.html&docid=C4OIkStk221yGM&imgurl=http://www.janhauzr.eu/images/metal1.jpg&w=800&h=600&ei=qgdGT9P7EqSD4gS-5LnHDg&zoom=1
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3)galvanické pokovování 
Ochranné povlaky na součástech vznikají z čistých kovů a slitin následkem elektrolýzy. Vytváříme 
povlaky ze zinku, mědi, niklu, chromu, cínu, zlata, 

 

 
 

  
http://www.galvanovnaomega.cz/pokov/pokoveni.html  http://www.centrif-odlitky.com/?page_id=9 
http://www.prstenyzlasky.cz/index.htm   http://www.pbsvb.cz/dvs_galvanovna.php 
http://www.wh-kote.cz/katalog/kotevni-technika/ocelove-kotvy/ocelove-kotvy-pro-stredni-zatizeni-/ 
 

4)Ochranné povlaky z vrstvy nekovů – chemické úpravy povrchu 

Oxidace - v oxidační lázni se tvoří na povrchu součásti oxidy (kysličníky), které chrání součást a 
zlepšují jejich vzhled. Povrch získává černou, hnědou nebo modrou barvu. 
Chemickou oxidací se chrání také součásti z mosazi (černění) hliníku (eloxování) 
 
 
 
 
 
 

http://www.galvanovnaomega.cz/pokov/pokoveni.html
http://www.prstenyzlasky.cz/index.htm
http://www.wh-kote.cz/katalog/kotevni-technika/ocelove-kotvy/ocelove-kotvy-pro-stredni-zatizeni-/
http://www.google.cz/imgres?q=galvanick%C3%A9+pokovov%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=Y2TXuFZ8-U4a7M:&imgrefurl=http://www.galvanovnaomega.cz/pokov/pokoveni.html&docid=Ej8qGYCzt58OCM&imgurl=http://www.galvanovnaomega.cz/pokov/princip_pokoveni.jpg&w=250&h=245&ei=RQxGT9b4NdT44QTx0pjjDg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=galvanick%C3%A9+pokovov%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=G7WGi2aUpOheQM:&imgrefurl=http://www.prstenyzlasky.cz/informace.htm&docid=LY2h2Zxbv8muxM&imgurl=http://www.prstenyzlasky.cz/grafika/pokovenibig.jpg&w=450&h=399&ei=RQxGT9b4NdT44QTx0pjjDg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=galvanick%C3%A9+pokovov%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=lBRS96yMHqp1xM:&imgrefurl=http://www.wh-kote.cz/katalog/kotevni-technika/ocelove-kotvy/ocelove-kotvy-pro-stredni-zatizeni-/topbd.htm&docid=La94JqivURKtNM&imgurl=http://www.wh-kote.cz/editor/filestore/File/ocelove_kotvy/topbd.png&w=988&h=249&ei=RQxGT9b4NdT44QTx0pjjDg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=galvanick%C3%A9+pokovov%C3%A1n%C3%AD&start=242&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=QmfwVVnfPSzXwM:&imgrefurl=http://www.pbsvb.cz/dvs_galvanovna.php&docid=g6dSY6OAluPlpM&imgurl=http://www.pbsvb.cz/img/dvs_galvanovna/povrchy_dilcu.jpg&w=223&h=149&ei=6BFGT-m1LfKM4gTr2eztDg&zoom=1&chk=sbg
http://www.google.cz/imgres?q=galvanick%C3%A9+pokovov%C3%A1n%C3%AD&start=242&hl=cs&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=l7VGorFHfoAf0M:&imgrefurl=http://www.centrif-odlitky.com/?page_id=9&docid=hShIqpT2UNQIoM&imgurl=http://www.centrif-odlitky.com/wp-content/uploads/m02.jpg&w=185&h=145&ei=uRJGT-nYHYSi4gTDm7DJDg&zoom=1&chk=sbg
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Chromátování – je účinné pro úpravu všech kovů nejčastěji zinku a hliníku. Provádí se v lázni, 
působením kyselin. 
 
Zinkování žlutým chromátem modré chromátování standardní chromát bezbarvá pasivace 

 
http://www.deltacol.cz/produkty/zinkovani  http://www.portaljilemnice.cz/milan-zajic--galvanizovna/ 

 
Fosfátování – používá se pro ocelové, zinkové, hliníkové povrchy. Fosfátování jako samostatná úprava 
nebo příprava pod nátěry. 
Často se upravují ocelové nástroje - prodloužení životnosti 

   

 
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/fosfatovani/1082946/ 
http://www.denbraven.cz/sadrokarton/0985-vrut-fosfatovany-do-plechu-me-17-cz511.html 
http://www.czub.cz/cz/catalog/300-nezbrojni-produkce/NP-SURF/CZ-povrchova-uprava-niklovani.aspx 
http://www.rosma-obaly.cz/index.php?pg=povrchfosf  
 

5) povlaky z nátěrových hmot – jsou nejlevnější povrchovou úpravou součástí proti korozi. 

 Většinou jsou tvořeny několika povlaky – základním a vrchním 
 Nanášení se provádí stříkáním, válečkem, štětcem 
 
 

   
http://www.pistolestrikaci.cz/  http://www.ibarvy.cz/clanek.19~.html 
http://www.uni-max.cz/prislusenstvi/rucni-naradi/stavebni-naradi/stavba-a-zahrada/dilenske-vybaven 
 

http://www.deltacol.cz/produkty/zinkovani
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/fosfatovani/1082946/
http://www.denbraven.cz/sadrokarton/0985-vrut-fosfatovany-do-plechu-me-17-cz511.html
http://www.rosma-obaly.cz/index.php?pg=povrchfosf
http://www.pistolestrikaci.cz/
http://www.uni-max.cz/prislusenstvi/rucni-naradi/stavebni-naradi/stavba-a-zahrada/dilenske-vybaven
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Kontrolní otázky 
1. jak se projevuje koroze  
2. jaké máme druhy koroze (rozdělení) 
3. jakými mechanickými prostředky upravujeme povrch materiálů 
4. vyjmenujte tři způsoby ochrany kovů 
5. čím se provádí metalizace (žárové stříkání kovů) 
6. čím nanášíme nátěrové hmoty 


