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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  zŽák 

Žák pochopí podstatu koroze. 

Stručně popíše protikorozní 

opatření. 
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 Pracovní list - Koroze 

Kovové materiály jsou na povrchu ovlivňovány okolním 

prostředím a dochází u něj k vzniku koroze. Na povrchu kovů 

probíhá fyzikálně-chemická reakce a také změna vzhledu. 

Korozi známe chemickou, elektrochemickou a biologickou. 

U chemické koroze dochází ke vzniku vrstvy oxidů (rzi) za přímého 

působení chemických látek v agresivním prostředí, v elektricky 

nevodivém prostředí. 

U elektrochemické koroze dochází ke vzniku elektrolytu-dešťové 

kapky se sloučí se sírou, CO2, dusíkem, ze vzduchu a z povrchu 

kovů se uvolňuje Fe nebo Cu a jiné prvky, s nimi pak reagují a 

vzniká i elektrický náboj. Proces je podobný pochodům v galvanickém 

článku. 

Protikorozní ochrana spočívá ve více možnostech: 

Upravovat korozní prostředí (snižovat agresivitu), volit vhodnější, 

odolnější materiály, volit vhodnější konstrukční řešení, vylepšit 

technologii výroby, používat olektrochemickou ochranu materiálů, 

používat ochranné povlaky. 

Nanášení ochranných povlaků probíhá na dokonale očištěný a 

odmaštěný povrch. Povlaky jsou kovové i nekovové. Jeden ze 

způsobů je pokovování v roztavených kovech-ponorem. Po lázni v  

kyselině se součást opláchne a ponoří se do lázně z cínu, olova, nebo 

zinku. Na povrchu se vytvoří tenká ochranná vrstva chránící před 

korozí. 
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Při elektrochemickém pokovování (galvanizace)-je využito principu 

anody a katody. Součásti na pokovování se zavěsí do galvanické 

lázně jako katody. Anoda je lázeň a obsahuje ionty nanášeného 

kovu. Po zapnutí stejnosměrného proudu dojde k uvolnění kovu z 

anody a začne vytvářet povlak na katodě. Takto lze vytvářet povlaky 

z mědi, zinku, cínu. 

Dalšími způsoby provádění ochranných povlaků je nanášení 

nekovových hmot. 

Nátěrové hmoty: 

Princip spočívá v nanášení ochranných vrstev nátěrových hmot na 

předem očištěný o odmaštěný povrch a zabránit přístupu korozivních 

vlivů na povrch materiálu. 

Nátěry se provádí ručně-štětcem a válečkem, pneumatickým stříkáním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 Pracovní list - Koroze 

TEST 

1. V čem spočívá chemická koroze? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. V čem spočívá elektrochemická koroze? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Jakými způsoby  provádíme ochranu povrchu kovů? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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 Pracovní list - Koroze 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

 

1. V čem spočívá chemická koroze? 

Vzniká chemickými reakcemi na povrchu kovů s chemickými 

látkami, v elektricky nevodivém prostředí. Atomy kovů se slučují 

s atomy kyslíku. 

2. V čem spočívá elektrochemická koroze? 

Probíhá v prostředí podobném elektrolytu – obsahuje ionty a na 

korozi se podílí i elektrický proud. Dešťová voda obsahující 

vzduch, oxidy síry, uhlíku, dusíku-vzniká elektrolyt na povrchu. 

3. Jakými způsoby  provádíme ochranu povrchu kovů? 

Provádíme nanášení ochranných povlaků na očištěný a odmaštěný 

povrch. Pokovování v roztavených kovech ponorem (Sn,Pb,Zn). 

Elektrochemické pokovování (galvanizování)-princip anody a 

katody za použití stejnosměrného proudu a kovové lázně. 

Provádíme nanášení ochranných nekovových povlaků – barev  

pomocí štětců nebo pneumatickým stříkáním. 
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