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Když pomineme
skutečnost, která
je pro každý

aquapark výchozí a stejná
� chlorovanou vodu, pak
pro každý aquapark, kde
se vyskytuje rez na

na ocelových kon�
strukcích hal aqua�
parků s povrcho�
vou úpravou, nej�
lépe s galvanicky
vytvořenými pov�
laky.

� Uchycení nerezo�
vých prvků prová�
dět s nerezovými
spojovacími prvky,
omezit použití
šroubů s pozinko�
vaným povrchem.

� Před svařením, kdy
je potřebné od�
brousit povrch
svarových ploch,
dodržet následné
ošetření povrchu v
místech okolo svá�

Česká republika nemá moře a tak je pochopitelné, že si moře ztotožňujeme s
užíváním si ve vodních světech � aquaparcích. Lesk křišťálově čisté vody je zde v
posledních letech podtrhován leskem nerezových bazénů a prvků vodních atrakcí
zhotovených z nerezové oceli. Mnohému provozovateli však může udržení lesku
nerezových prvků v prostředích aquaparků způsobit vrásky na čele.

Rezivění nerezových
prvků v aquaparcích

Problémy s náletovou korozí

Příčiny vzniku
rzi na nerezových
prvcích

povrchu nerezových dílů,
jsou charakteristické tyto
podmínky:

Zdroj částic železa

Co musíme vždy udělat
pro minimalizování
„zdroje částic železa“:

� Zamezit při stavbě
ocelové konstruk�
ce haly aquaparku
odlétávání částic
železa při dělení,
broušení částí oce�
lové konstrukce na
nerezové prvky.

� Trvat na použití
spojovacích prvků

ru, kde došlo k na�
rušení povrchové
ochrany ocelové
konstrukce.

� Při opravách, kdy
je potřebné vymě�
nit spojovací prvky
a ošetřit nechrá�
něné povrchy oce�
lové konstrukce
zajistit, aby všech�
ny díly byly povr�
chově chráněny ná�
těry a galvanickými
povlaky.

� Minimalizovat pou�
žití prvků s žárově
zinkovaným povr�
chem ve vnitřních
prostorách aqua�
parků.

Transportní prvek

Pokud v aquaparku není
„zdroj částic železa“ pak
transportní prvek ztrácí
účinek.
Transportními prvky v
aquaparcích jsou:

� Cirkulace vzduchu
� Rozstřik vody při

pohybu člověka v
bazénech

� Zemská gravitace
způsobující stékání
vody s částicemi
železa

� Výše zmíněné dů�
vody roznáší čás�
tice železa a ty se
usazují na povrchu
nerezových dílů a za
s p o l u p ů s o b e n í
vodivé chlorované
vody vytváří pod�
mínky pro galva�
nickou korozi.

Galvanická
koroze

Náročné konstrukční
požadavky někdy vyžadují
použití kombinace růz�
ných kovových materiálů
na zařízení. Každý ma�
teriál má svůj elektro�
chemický potenciál. Jinou
hodnotu má žárově po�
zinkovaný kovový díl a
jinou prvek z nerezového
materiálu.

Povrchově nechráněný díl
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z konstrukční oceli, rychle
podléhá korozi za přis�
pění cirkulace vzduchu,
gravitace a vodivé chlo�
rované vody. Nechráněná
místa mohou výrazně

změnit potenciál daného
materiálu vůči ušlech�
tilejšímu.
Je�li anoda (spojovací
prvek) v poměru ke
katodě (dílu z nerezu)

malá je větší riziko vzniku
galvanické koroze. Kom�
binujeme�li různé mate�
riály, je správné na šrouby
vždy použít ten ušlech�
tilejší materiál, aby plocha

katodického povrchu byla
malá.

Evidentně nejlepší pre�
vencí galvanické koroze
je zvolit již při projektování
takové materiály, které
jsou vzájemně kom�
patibilní. Pokud je nutno
použít materiály, které by
na sebe mohly vzájemně
působit, je třeba učinit
ochranná opatření, jako
např.:

� Elektrickým odizo�
lováním součástí

� Umístnění spoje
obou materiálů v
místě, kam nepro�
niká vlhkost

� Nátěrem katody
nebo anody i ka�
tody

Je třeba poznamenat, že
pro zabránění vzniku
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Nerezavějící, kyselinovzdorné a žárupevné plechy z pásu, za studena a za tepla válcované,
broušené, kartáčované mramorované ve fixních délkách a šířkách, svitky a podélně dělená

pásová ocel na přání také broušené nebo kartáčované. Kvartoplechy standardních a
speciálních jakostí ze skladových zásob až do délky 8 000 mm. Přířezy (laser, nůžky,

plasma a vodní paprsek), trubky, plochá ocel, úhelníky, čtyřhrany,   kotlová oválná dna,
polotrubkové hady jakož i trubky a plechy z titanu, Alloy a Hastelloy.



galvanické koroze není
vhodné aplikovat nátěr
pouze na anodu. Je�li
nátěr nebo povlak nedo�
konalý nebo porušený,
čemuž je někdy těžko
možné zabránit, vznikne
kritický korozní článek:
jakékoliv poškození po�
vlaku či nátěru pak obnaží
malou anodu, která může
rychle korodovat.

Je nutné se vrátit na po�
čátek a odstranit prvek,
který nemá dokonale
chráněný ocelový povrch.

Související
druhy koroze

Štěrbinová koroze vzniká
mezi podložkou, která je
např. ocelová s pozinko�
vaným povrchem a ne�

Důsledkem galvanické
koroze je znehodnocení
vizuálního povrchu nere�
zových dílů. Pokud rez
není odstraněn pravi�
delným odstraňováním
pracovníky aquaparku,
pak to může mít vliv i na
návštěvnost aquaparku a
tím i na rentabilitu vlože�
ných prostředků inves�
tora.

Pravidelné čištění znehod�
nocených povrchů nere�
zových prvků však není
řešením.

Odstraňujeme pouze
důsledek a ne příčinu.

rezovou patkou konzole.
Podložka má vyšší hod�
notu drsnosti Ra než ne�
rezová patka a dochází
tak ke vzniku štěrbinové
koroze.

Důlková koroze vzniká po
delším působení rozhraní
anoda/vodivá voda/ka�
toda a je charakterizována
větším poměrem průměr
důlku k hloubce důlku.
Bodová koroze proces
dokončí a prakticky
„provrtá“ celou tloušťku
trubkového zábradlí a je
charakterizována obráce�
ným poměrem průměru a
hloubky.

Prostředky
pro čištění rzí
kontaminovaných
povrchů

Napadený povrch ošetřu�
jeme dvěma operacemi:

� Odstranění „nále�
tové“ rzi

� Konzervací povr�
chu

moření ponorem Pelox T
100.

V obou případech po
odstranění rzi mohou
zůstat na povrchu bílé
stopy po narušení základ�
ního materiálu, jako
důsledek delšího času,
kdy působila galvanická
koroze.

Nakonec provedeme
konzervaci povrchu
pomocí pasty Pelox TE
720, která vytvoří och�
ranný film na povrchu
nerezového dílu, jenž
brání smáčivosti vody na
povrchu  a tím i dalšímu
usazování částic železa.

Ing. Zdeněk Jeroušek, firma
ABT Thies s.r.o. Kladno
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Odstranění rzi dosáhne�
me v raném stádiu pou�
žitím přípravku:

� Pelox FR�D nebo
� Pelox plus 3000.

V případě rozvinuté ko�
roze demontovat nerezo�
vé prvky a odstranit rez
vymořením u specia�
lizované firmy:

� postřikem nebo
� ponorem v mořící

lázni

K tomuto použijeme mo�
řící gel Pelox SP�K 3000
a koncentrát pro
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Začátkem roku 2011
vydal Svúom s.r.o.,
Praha  ve spoluprá�

ci s Cebelcor Brussels a
VŠB�Techická univerzita
Ostrava, druhé rozšířené
vydání knihy FGD � A co�
rosion control (Flue Gas
Desulphurisation Coro�
sion Control).
Tento projekt byl pod�
porován Ministerstvem
školství, kultury a sportu,
Ministerstvem průmyslu a
obchodu, za spolupráce
s ČEZ a Tediko Ltd.

Svúom s.r.o., Praha

Publikace
o materiálech

pro odsíření spalin
Kniha se zabývá koroz�
ními otázkami odsíření
elektrárenských odplynů
a optimalizací řešení
protikorozní ochrany a
volby materiálu. Je to
téma významné pro
všechny průmyslové ze�
mě. Navíc jsou korozní
problémy zařízení na od�
siřování odplynů úzce
spojeny s otázkami
ochrany životního pro�
středí.
Koroze  představuje velký
problém zejména pro

nádoby chladičů a ab�
sorbérů a pro vstupní i vý�
stupní potrubí odsiřova�
cích zařízení. Klade vy�
soké nároky na údržbu,
která je nákladná, a snižu�
je spolehlivost systémů.
Proto je důležité dobře
rozumět chování koro�
zivzdorných ocelí a dal�
ších kovových materiálů,
které dokáží těmto kru�
tým podmínkám odolá�
vat.
Práce uvádí množství
údajů o korozi velkého

počtu značek korozivz�
dorných ocelí a slitin, na
jejichž základě pak iden�
tifikuje skupiny materiálů,
u kterých jsou předpo�
klady pro dlouhodobé ús�
pěšné nasazení: auste�
nitické nebo feriticko�
austenitické korozivzdor�
né oceli typu Cr�Ni�Mo
(případně legované ještě
mědí a dusíkem), slitiny na
bázi niklu a konečně titan
a jeho slitiny.
Práce podává souhrnný
obraz komplexních inter�
akcí, které se u procesů
odsiřování spalin uplatňují
a kde je nutno mít na
zřeteli současné půso�
bení korozního prostředí,
vhodné způsoby potla�
čení koroze, materiálové
charakteristiky a výběr
materiálů pro součásti
odsiřovacích zařízení.


