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V  úvodu předkládaného článku jsou popsány 

problémy spojené s použitím žárově zinkované 

výztuže do betonu. Experimentální část hodnotí 

odolnost intermetalického povlaku Fe–Zn–(Al) 

v  alkalickém prostředí simulujícím teoretický 

pórový roztok čerstvého betonu. Na  základě 

získaných výsledků lze konstatovat, že interme-

talický povlak na oceli vykazuje obdobně nízkou 

odolnost v  alkalickém prostředí jako povlaky 

získané konvenčním procesem žárového zin-

kování. ❚ At the beginning of the presented 

article we describe problems associated with 

the use of galvanized reinforcement in concrete. 

The experimental part of this paper assesses 

durability of the intermetallic Fe–Zn–(Al) coating 

in alkaline environment simulating a  theoretical 

pore solution of the fresh concrete. Based on 

the results we can say that intermetallic coating 

on the steel has  similarly low resistance in 

alkaline environment like coatings obtained by 

conventional hot dip galvanizing process.

Povlakování povrchu výztuže nebo ji-

ných prvků z  uhlíkové oceli určených 

do  betonu (kluzné trny, zemnící kot-

vy, vázací dráty apod.) může prodlou-

žit životnost celé konstrukce. Důležité 

je zavádění protikorozní ochrany pře-

devším v  oblastech výskytu chlorido-

vých anion tů ze solí jako je NaCl nebo 

CaCl2. Primárně ohrožené jsou žele-

zobetonové konstrukce v blízkosti dál-

nic či jiných komunikací (mosty, tune-

ly apod.) nebo ty, které jsou v kontak-

tu s mořskou vodou (např. mola). Chlo-

ridové anionty difundují vodou zaplně-

ným kapilárním systémem betonových 

pórů k  výztuži a  způsobují její aktiva-

ci a následnou korozi nepřijatelnou ko-

rozní rychlostí. Následkem je ztenčení–

oslabení průměru výztuže a rovněž de-

struktivní expanze korozních produktů 

oceli. V konečném důsledku je nezbyt-

né provést u  takových konstrukcí sa-

nační protiopatření [1, 2].

Vhodné neporézní povlaky nemohou 

této skutečnosti zabránit, mohou však 

oddálit dobu do  aktivace oceli, a  tak 

významně prodloužit životnost kon-

strukcí. Z  ekonomických, historických 

a  technologických důvodů jsou v  té-

to souvislosti diskutovány povlaky or-

ganického původu (epoxidy, povlaky 

na bázi kopolymerů polyethylenu PVC) 

nebo povlaky vzniklé konvenčním pro-

cesem žárového zinkování [1]. 

O  vhodnosti povlaku žárového zin-

ku k  ochraně oceli do  betonu panu-

jí spory. Ve starší literatuře jsou povla-

ky žárového zinku častěji označovány 

za  prospěšné při ochraně oceli v  be-

tonu za působení chloridových anion-

tů. V současnosti se pohled na uplat-

nění žárového zinkování výztuží a prv-

ků do betonu změnil. Důvodem je pro-

kázaná nestabilita povlaku v čerstvém 

betonu, kdy dochází k intenzivní koro-

zi v  aktivitě za  vývoje vodíku. Poško-

zení povlaku vlivem počáteční koroze 

v zpracovávaném betonu se negativně 

promítne na jeho odolnosti vůči půso-

bení chloridů. Zároveň existují opráv-

něné obavy, že uvolňující se vodík zvy-

šuje pórovitost čerstvého cementové-

ho tmelu. Tato skutečnost se negativ-

ně odráží na soudržnosti povlakované 

výztuže s  betonem. Obě skutečnos-

ti snižují celkovou únosnost vyztužené 

konstrukce [1, 3, 4].

Jednoznačný popis chování interme-

talických fází Fe-Zn v  alkalickém pro-

středí betonu v  literatuře chybí. Před-

pokládá se jejich zvýšená odolnost vli-

vem přítomnosti železa v  jejich struk-

tuře. Ocel koroduje v čerstvém betonu 

v pasivním stavu zanedbatelnou koroz-

ní rychlostí. Zinek oproti nízké odolnos-

ti v  alkalickém prostředí jednoznačně 

poskytuje zvýšenou odolnost vůči pů-

sobení chloridů [3]. 

V článku je posouzeno složení, tloušť-

ka a korozní odolnost intermetalického 

povlaku v alkalickém prostředí simulu-

jícím reálný beton. Povlak byl na oceli 

vytvořen modifikovaným procesem di-

fúzního zinkování.

EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST

Vzorky povlakované oceli (rozměry 100 

x 75 x 3 mm; obr. 1.) byly segmento-

vány pro rentgenoflorescenční analýzu 

(XRF), rentgenodifrakční analýzu (XRD) 

a  metalografii povlakovaného vzorku 

v příčném řezu. Cílem těchto analýz je 

ověřit prvkové složení povlaku, přesné 

složení jednotlivých intermetalických fá-

zí a stanovit tloušťku a kompaktnost. 

XRF byla realizována na  přístro-

ji Axios PANanalytical s  vyhodnoce-

ním v software Omnian, XRD na přístroji 

PANanalytical XPert PRO s  vyhodno-

cením v  software High Score Plus. 

Snímky vzhledu povlaku byly zazna-

menány na optickém mikroskopu Arse-

nal AM2-T a příčný výbrus byl sledován 

pod mikroskopem Olympus PME 3. 

Korozní odolnost povlaku v  alkalic-

kém prostředí byla sledována měře-

1

2

Obr. 1 Snímek vzhledu povlakované oceli ❚ 

Fig. 1 Appearance of coated steel

Obr. 2 Vymodelované schéma 

tříelektrodového zapojení s platinovou 

protielektrodou (spirála), referenční 

elektroda je umístěna do solného můstku 

(nálevka) ❚ Fig. 2 Modeled schematic 

diagram of three-electrode and platinum 

counter electrode (coil), the reference 

electrode is placed in the salt bridge (funnel)
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ním samovolného korozního potenciá lu 

a  zaznamenáváním polarizačního od-

poru v alkalickém prostředí nasycené-

ho roztoku Ca(OH)2 s pH 12,6. Toto pro-

středí simuluje pouze teoretický beton, 

protože v cementu jsou obsaženy ješ-

tě oxidy alkalických kovů (K2O a Na2O), 

jejichž rozpuštěním v  záměsové vo-

dě se vytváří vyšší pH než je hodnota 

12,6. Pokud ovšem dojde k rozpouště-

ní povlaku již v  prostředí nasyceného 

roztoku Ca(OH)2, potom je zcela zby-

tečné ověřovat jeho chování v prostře-

dích simulujících reál ný beton (pH oko-

lo 13,0). Pro elektrochemické zkouš-

ky bylo zvoleno tří elektrodové zapojení 

se solným mostem (obr. 2). Protielekt-

rodou byl platinový drátek a  referenč-

ní elektrodu zastupovala elektroda ka-

lomelová. Měření probíhalo na přístro-

ji Electrochemical Multiplexer ECM 8 

se zapojeným potenciostatem PC4 

(Gamry Instruments)

VÝSLEDKY A  DISKUZE

V   příspěvku je diskutována odolnost 

intermetalického povlaku Fe–Zn–(Al) 

na oceli vůči působení alkalického pro-

středí simulujícího reálný beton. Pou-

hým okem je patrné, že povlak je tvořen 

drobnými jehličkami a jeho barva je ne-

homogenní, tj. střídají se světlé a tmavé 

oblasti (obr. 3). Obr. 4 a 5 zobrazují příč-

né řezy povlakem. Na  snímku poříze-

ném při menším zvětšení je patrná ne-

rovnoměrná tloušťka povlaku a zároveň 

snímek ukazuje na přítomnost lokálních 

defektů. Z rovnoměrných částí povlaku 

lze odečíst jeho tloušťku, tj. přibližně 35 

až 45 μm (detail obr. 5). 

Výsledné složení povlaku je s  ohle-

dem na majoritní zastoupení prvků dle 

XRF zhodnoceno v  tab. 1. Povlak je 

tvořen intermetalickými fázemi boha-

tými především na  zinek. Zastoupe-

ní intermetalik s  obsahem hliníku bu-

de minoritní. Povlaky budou svým slo-

žením podobné těm, které byly vytvo-

řeny konvenčním způsobem difuzního 

zinkování (sherardizace). Zvýšený ob-

sah křemíku souvisí s  využitím oxidu 

křemičitého při vlastním procesu po-

vlakování. Zvýšený obsah fosforu mů-

že souviset s jeho difuzí z podkladové 

oceli v  průběhu povlakování. Zvýšený 

obsah fluoru není blíže vysvětlen. 

Difraktogram z analýzy XRD je zobra-

zen na obr. 6. Z polohy a  intenzity pí-

ků je zřejmé, že povlak se skládá z in-

termetalických fází FeZn11 a  FeZn10. 

Intermetalika s  obsahem hliníku ta-

to technika neodhalila, důvodem bu-

de jejich předpokládané minoritní za-

stoupení. Krystaly ZnO jsou v povlaku 

inkludované ze zinkového prachu pou-

žitého při povlakování.

Výsledky elektrochemických zkou-

šek založených na měření samovolné-

ho korozního potenciálu a  polarizač-

ního odporu čtyř paralelních vzorků 

exponovaných v  nasyceném roztoku 

Ca(OH)2 s pH 12,6 zobrazují obr. 7 a 8. 

Ze záznamu samovolného korozního 

potenciálu (Ekor; obr. 7) je zřejmé, že 

na počátku expozice se u vzorků usta-

novil nízký negativní potenciál v  roz-

mezí od -1,6 do -1,2 V/SKE (SKE – na-

sycená kalomelová elektroda). Vzorky 

tedy v  tuto dobu korodují v  aktivním 

stavu a  produktem katodické koroz-

ní reakce je vodík. K  pravděpodob-

nému zapasivování dochází u  vzorků 

po  jednom až dvou dnech expozice. 

Naměřené hodnoty polarizačních od-

Tab. 1 Výsledky XRF analýzy majoritního prvkového zastoupení ❚ 

Tab. 1 Results of the XRF elemental analysis of majority representation

Prvek Obsah [hm. %]

Fe 9,87

Zn 79,71

Si 1,71

P 1,75

Al 4,31

F 1,17
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porů (obr. 8) tuto skutečnost potvrzu-

jí, tj. vzorky na počátku expozice koro-

dují vysokou korozní rychlostí (čemuž 

odpovídají nízké hodnoty polarizač-

ního odporu), která s  postupem do-

by expozice razantně klesá. Důvodem 

pravděpodobně bude snadné odko-

rodování ochranné vrstvy intermeta-

lik Zn-Fe. 

ZÁVĚR

Povlakovací technologie difuzního po-

kovování se používá při ochraně oceli 

proti atmosférické korozi. Jedná se al-

ternativu ke konvenčnímu povlaku žá-

rového zinku, oproti kterému má vý-

hodu ve vyšší tvrdosti a nižších celko-

vých nákladech potřebných na jeho vy-

tvoření. Naopak nevýhodou je jeho niž-

ší tloušťka.

Povlak je, obdobně jako je tomu u po-

vlaků vzniklých procesem běžného di-

fúzního zinkování, majoritně složen z in-

termetalik Fe-Zn. V  tomto konkrét-

ním případě se jedná o  fáze FeZn11 

a  FeZn10. Ve  struktuře lze objektivně 

předpokládat i menší množství interme-

talických fází s obsahem hliníku. 

Z elektrochemických zkoušek, simu-

lujících vliv teoretického betonu (pH = 

12,6), vyplynula nízká odolnost slitino-

vého povlaku proti alkalickému pro-

středí. Povlak bude v  prostředí čerst-

vého, tuhnoucího a  tvrdnoucího be-

tonu, obdobně jako povlak vytvoře-

ný konvenčním procesem žárového 

zinkování, korodovat v  aktivním sta-

vu za  vývoje vodíku. Plynný vodík 

zvyšuje pórovitost cementového tme-

lu na  fázovém rozhraní, což bude mít 

za následek snížení soudržnosti ocelo-

vé výztuže s betonem. Tento problém 

byl popsán u  povlaků žárového zinku 

v [3, 4]. Pozdější zapasivování povlaku 

již na vývoj soudržnosti nemá vliv. 

V  prostředích simulujících skutečný 

beton (pH > 12,6) bude povlak koro-

dovat ještě větší korozní rychlostí. Oče-

kávané zvýšení korozní odolnosti takto 

povlakované oceli v betonu, proti akti-

vaci vlivem přítomných chloridů, bude 

v důsledku výše popsaného poškoze-

ní povlaku úvodní korozí jen omezené.

Při použití výztuže s upraveným povr-

chem vznikají mj. obecně i další rizika 

spojená s  pravděpodobným mecha-

nickým poškozením ochranného po-

vlaku. Ta mohou vzniknout ve fázi zpra-

cování takové výztuže (dělení, ohýbání, 

spojování), ale i při dopravě a manipu-

laci s vložkami nebo armokoši. Popiso-

vaný povlak je např. významně tvrdší 

a křehčí než chráněná ocel, takže hrozí 

jeho porušení trhlinami již při zapružení 

ocelových prutů, při vzájemném úderu 

může nastat lokální oklepnutí ochran-

né vrstvy apod. Podobná rizika jsou 

i u povlaků z pryskyřic (např. epoxido-

vé nátěry, polymerní nástřiky apod.). 

Z  pohledu ochrany ocelové výztuže 

takto mohou vzniknout oblasti bodo-

vé koroze, které dosud nelze jednodu-

še a spolehlivě rozpoznat.

Pro praktické použití povlakované vý-

ztuže je tudíž technicky vhodné chránit 

již hotové vložky resp. celé armokoše 

a nikoli výztužné pruty nebo dráty, kte-

ré se v armovně budou ještě dále zpra-

covávat. Takto proti korozi ochráněné 

výrobky je nutno z uvedených důvodů 

při další dopravě a manipulaci i samot-

né betonáži ochránit proti mechanické-

mu poškození. 
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Obr. 3 Vzhled povrchu povlaku při 5x 

zvětšení ❚ Fig. 3 Appearance of the 

coating surface at 5x magnification

Obr. 4 Snímek příčného řezu povlaku při 

menším zvětšení ❚ Fig. 4 Cross section 

of the coating at lower magnifications

Obr. 5 Snímek příčného řezu povlaku při 

větším zvětšení ❚ Fig. 5 Cross section 

of the coating film at a higher magnification

Obr. 6 XRD difraktogram povrchu vzorku ❚ 

Fig. 6 XRD diffractogram of the sample 

surface

Obr. 7 Časový průběh samovolných 

korozních potenciálů zkušebních vzorků 

v prostředí nasyceného roztoku Ca(OH)2 

o pH 12,6 ❚ Fig. 7 Time course of 

spontaneous corrosion potentials specimens 

in the environment of saturated solution of 

Ca(OH)2, pH 12.6

Obr. 8 Bodové schéma naměřených 

polarizačních odporů v čase ❚ 

Fig. 8 Spot diagram of measured polarization 

resistance over time


