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v tomto článku je na základě konvenčních elekt-

rochemických (korozních) zkoušek v modelových 

pórových roztocích betonu sledováno korozní 

chování žárově zinkované oceli. Studován je rov-

něž vývoj vodíku od povrchu takto povlakované 

oceli v tomto prostředí a rovněž skladba precipi-

tovaných korozních produktů. závěry článku jsou 

dány do kontextu s obdobnou odbornou literatu-

rou. v navazujícím článku (na str. 61) je hodnocen 

vliv vývoje vodíku na soudržnost hladké žárově 

zinkované oceli s betonem na bázi portlandského 

cementu. ❚ In this article, the corrosion behavi-

our of hot-dip galvanized steel is monitored on the 

base of conventional electrochemical (corrosion) 

tests in model concrete pore solutions. Hydrogen 

evolution from the surface of coated steel in this 

environment is monitored and also composition 

of precipitated corrosion products is studied. 

conclusions of the article are brought into context 

with similar scientific literature. In the following 

article (see page 61), the influence of hydrogen 

evolution on the bond strength properties of 

plain hot-dip galvanized steel bars with Portland 

cement-based concrete is evaluated.

Použití typicky profilované ocelové výztu
že betonu (nejčastěji např. B500B) je jed
noznačně neodmyslitelně spjato s  mo
derním stavitelstvím. Ocelová výztuž 
zajišťuje významné vylepšení mechanic
kých vlastností betonu především v tahu 
a  podmiňuje významné navýšení mož
nosti uplatnění betonu jako stavebního 
materiálu. Parodoxně je to právě použi
tá konvenční ocelová výztuž, která úzce 
limituje životnost železobetonových sta
veb, a to kvůli vlastní korozi. Koroze vý
ztuže nepřijatelnou korozní rychlostí je 
obvykle způsobena působením chlori
dových aniontů na její povrch (to např. 
souvisí s  použitím rozmrazovacích so
lí při zimní údržbě komunikací či konta
minací z provozů chemického průmyslu). 
Nepřijatelná korozní rychlost výztuže mů
že být vyvolána i karbonatací krycí vrst
vy betonu. Nepřijatelná korozní rychlost 
oceli souvisí s  urychlenou tvorbou ob
jemných korozních produktů a  odprýs
káváním betonu s  následným odkrytím 

povrchu výztuže a usnadněním dalšího 
korozního poškození [1], [2], [3].

Přestože je koroze ocelové výztuže 
betonu jedním ze  zásadních korozních 
problémů současnosti, výzkum proti
korozní ochrany výztuže bývá v mnoha 
rozvinutých zemích řešen obvykle zce
la okrajově. Z tohoto pohledu je z logic
kých důvodů až do současnosti řešena 
především protikorozní ochrana výztu
že povlaky [4]. Logické důvody zahrnují 
přijatelnou finanční stránku věci, rychlou 
realizaci a bezúdržbové provozování této 
protikorozní ochrany. V této záležitosti bý
vají z tradičních důvodů (ověřené s ohle
dem na atmosférickou korozi) diskutová
ny epoxidové povlaky [5] nebo povlaky 
na bázi žárového zinku [6].

Ačkoli je výzkum účinnosti žárově 
zinkované výztuže starý již více než sto 
let [7], [8], dodnes nejsou známy jedno
značné výsledky, zda je využití této pro
tikorozní ochrany vhodné k prodlužová
ní životnosti železobetonových staveb.

Dostatečně objektivně nejsou do
dnes zodpovězeny dvě základní otáz
ky spjaté s použitím žárově zinkované 
výztuže betonu:
   ovlivňuje vodík vznikající katodickou 

korozní reakcí zinkového povlaku 
a čerstvého betonu významně sou
držnost takto povlakované výztuže 
s betonem?

   jaké lze očekávat objektivní prodlou
žení životnosti betonových staveb 
s takto povlakovanou výztuží?
Výzkum v  této oblasti nikdy nebyl 

jednoznačně uzavřen a  bohužel lze 
někdy sledovat, že v  komerční litera
tuře jsou uváděny výsledky vyzdvihu
jící účinnost žárově zinkované výztuže 
betonu, ovšem bez relevantních expe
rimentálních výsledků. Naopak lze do
hledat, že použití žárově zinkovaných 
profilů ve styku se stavebními materiá
ly na bázi cementu způsobilo předčas
ně významné poškození staveb [9], [10].

V  čerstvém cementovém tmelu totiž 
koroduje zinkový povlak za vývoje vodí
ku (1), který zvyšuje pórovitost hydratují
cího cementu na fázovém rozhraní a ne
gativně tedy ovlivňuje soudržnost takto 

povlakované výztuže s betonem. Protože 
interpretace zkoušek soudržnosti povla
kované výztuže s betonem je velmi kom
plikovaná, je velmi obtížné určit, do jaké 
míry má samotná koroze povlaku v čerst
vém betonu vliv na soudržnost (promíta
jí se i ostatní faktory – tření, vliv mecha
nického provázání případných žebírek, 
způsob uspořádání, teplota při zkouše
ní, mechanické vlastnosti povlaku apod.) 
[11], [12]:

        2H2O + 2e  H2 + 2OH     (1)

Katodická (depolarizační) korozní re
akce za vývoje vodíku (1) je samozřejmě 
spjata s anodickou korozní reakcí – tedy 
vlastní korozí zinkového povlaku. V úvod
ním přiblížení lze tuto reakci zapsat jako 
konvenční oxidaci zinku (2) [11], [12]:

               Zn  Zn2++ 2e     (2)

V  zásaditém prostředí cementové
ho tmelu za přítomnosti záměsové vody 
a také Ca(OH)2 vznikají ze Zn2+ rozličné 
korozní produkty – Zn(OH)2  (3), ZnO (4) 
a Ca[Zn(OH)3]2·2H2O (5) [12]:

     Zn + 2OH    Zn(OH)2 + 2e     (3)

   Zn(OH)2 + 2OH  [Zn(OH)4 ]
2     (4)

[Zn(OH)4 ]
2  ZnO + 2OH + H2O

2Zn(OH)2+2H2O+Ca(OH)2  
         Ca[Zn(OH)3 ]2∙2H2O

     (5)

Je dobře známo, že v případě koroze zin
ku v zásaditém prostředí bez přítomnos
ti vápenatých kationtů (Ca2+ z Ca(OH)2) 
dochází do pH přibližně 12,5 k pasivaci 
povrchu tohoto kovu tvorbou velmi ten
ké spíše amorfní vrstvy složené ze ZnO 
a Zn(OH)2 (3) a (4). Toto je zřejmé z obr. 1. 
[6]. Pasivací rozumíme tvorbu dostatečně 
nerozpustné, kompaktní a přilnavé vrstvy 
korozních produktů tvořící efektivní izolaci 
s omezením elektrochemické formy ko
rozního napadení. K významnému ome
zení korozního poškození není třeba silné 
tloušťky vrstvy, ale spíše vrstvy dokonale 
kompaktní. Silné vrstvy krystalických ko
rozních produktů nejsou schopny zajistit 

SouHrnné zHodnocení MožnoSTI PoužITí žárově 
zInkované výzTuže do beTonu – ČáST I: elekTrocHeMIcké 
korozní zkouŠkY ❚ aSSeSSMenT oF THe uSe  
oF HoT-dIP GalvanIzed reInForceMenT In concreTe – 
ParT I: elecTrocHeMIcal corroSIon TeSTS

5 6 B e t o n  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 5 / 2 0 1 8



V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

úplnou izolaci povrchu kovu od korozního 
prostředí. Tyto vrstvy mají sice částečný 
ochranný charakter (bariérový mechani
smus – např. fosfátové povlaky na oce
li [13]), ovšem jejich protikorozní účinnost 
nelze srovnávat s  ryze amorfními, velmi 
tenkými a  kompaktními pasivními vrst
vami (např. korozivzdorné oceli expono
vané v atmosférických podmínkách bez 
přítomnosti chloridových aniontů [14]).

V  případě koroze žárově zinkované 
oceli (externí vrstva je složena v  pod
statě z  čistého zinku) v  reálném čerst
vém betonu za přítomnosti vápenatých 
ka tiontů (Ca2+) se popis korozních dějů 
velmi komplikuje tvorbou komplexního 
zinečnatanu (hydratovaného směsného 
oxidu) Ca[Zn(OH)3]2·2H2O (5). Ačkoli má 
tato sraženina ryze krystalickou pova
hu, která zvětšuje krystaly s  rostoucím 
pH zkušebních modelových pórových 
roztoků betonu, bývá mu některými au
tory připisována schopnost účinně pa
sivovat povrch zinkované oceli v betonu 
v případě, že pH modelového pórového 
roztoku betonu nepřekročí hodnotu 13,3 
[6], [15], [16], zatímco jiné odborné prá
ce toto jednoznačně vyvracejí [17], [18]. 

Modelový pórový roztok betonu 
(z anglického model concrete pore so
lution) je roztok, který vyplňuje póry 
v případě, že je beton nasycen vodou. 
Tento nasycený roztok Ca(OH)2 ob
sahuje i  malé množství rozpuštěného 
Na2O a K2O (ve formě NaOH a KOH). 

V  tomto článku jsou zveřejněny vý
sledky elektrochemických korozních ex
perimentů a  z  nich vyplývající mecha
nismus koroze žárově zinkované oceli 
v  alkalických roztocích (roztoky pou
ze KOH) a modelových pórových rozto
cích betonu (obsahují Ca(OH)2 a KOH) 
při pH 12,6 (nasycený roztok Ca(OH)2) 
a pH13 (nasycený roztok Ca(OH)2 s pří
davkem KOH). Využito bylo konvenční 

měření časového průběhu samovolné
ho korozního potenciálu (Ekor [mV/SCE]) 
a  měření hodnot polarizačního odpo
ru (Rp [Ω·m2]). Srážení korozních pro
duktů bylo sledováno prostřednictvím 
SEM (rastrovací elektronová mikroskopie) 
a  identifikace korozních produktů pro
běhla prostřednictvím XRD (rentgenová 
difrakční analýza).

Cílem článku je nový náhled na popis 
korozního mechanismu žárově zinkova
né oceli v betonu na bázi portlandské
ho cementu, který byl stimulován roz
poruplnými výsledky předešlých prací 
na obdobné téma. Následující článek 
„Souhrnné zhodnocení možnosti pou
žití žárově zinkované výztuže do betonu 
 část II: Zkoušky soudržnosti s  beto
nem” hodnotí vliv koroze žárově zinkova
né oceli za vývoje vodíku na soudržnost 
takto povlakované výztuže s betonem.

EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST 
 
Metodika měření a použité přístroje
Alkalické roztoky o pH 12,6 a 13 byly při
praveny rozpuštěním adekvátního množ
ství KOH v destilované vodě. Modelové 
pórové roztoky betonu o pH 12,6 a 13 by
ly připraveny rozpuštěním Ca(OH)2 s při
dáním přibližně 20 hm. % Ca(OH)2 nad 
rozpustnost této látky při teplotě 20 ± 
1 °C a  případným dodaním adekvátní
ho množství KOH (pH 13). Rozpouštění 
obou hydroxidů probíhalo vždy s využitím 
magnetického míchadla a pH bylo měře
no skleněnou pH elektrodou (WTWIDS 
Multi 9420). Příprava roztoků probíhala při 
teplotě 20 ± 1 °C. 

Elektrochemická korozní měření pro
bíhala vždy na čtyřech paralelních vzor
cích konvenčně žárově zinkované oce
li (průměrná tloušťka zinkového povlaku 
byla 85 μm s vytvořenou externí vrstvou 
h – v podstatě čistý zinek – obsah atomů 

Fe pouze do 0,03 hm. %) v obvyklém tří
elektrodovém zapojení (obr. 2) s  využi
tím solného mostu a přítlačné PVC cely.

Po sestavení experimentálního uspo
řádání a naplnění korozních cel shodným 
roztokem (alkalický nebo modelový póro
vý roztok o stejném pH) bylo vyčkáno 
15 min před zahájením sekvenčního mě
ření Ekor a Rp (tzv. Rp/Ec trend). Hodnota 
polarizačního odporu byla vyhodnoce
na jako směrnice lineární části závislos
ti proudové hustoty na potenciálu v okolí 
Ekor (20 mV až 20 mV od Ekor). Rychlost 
polarizace byla 0,1 mV·s1.

Elektrochemická měření probíhala 
na přístroji Electrochemical Multiplexer 
(umožňuje měření až čtyř paralelních 
vzorků) ECM 8 se zapojeným potencio
statem PC4 (Gamry Instruments, Inc.).

Po expozicích bylo ověřováno slo
žení vysrážených korozních produk
tů metodou XRD (rentgenová difrak
ce). Měření probíhala na přístroji XRD 
difraktometr PANalytical X´Pert PRO 
s  použitím Cu lampy. Morfologie vy
loučených korozních produktů byla sle
dována na vybroušeném příčném řezu 
v  elektronovém mikroskopu (SEM) fir
my TESCAN Vega 3 LMU.

Ověřováno bylo rovněž profilové prv
kové složení korozních produktů pro
střednictvím optické emisní spektro
metrie buzené doutnavým výbojem 
(GDOES) na přístroji Horiba Jobin Yvon 
GD Profiler II.

VÝSLEDKY A  DISKUZE
Na obr. 3a, b jsou zobrazeny časové 
průběhy samovolných korozních po
tenciálů (Ekor = f(t)) pro žárově zinkova
nou ocel v alkalickém (obr. 3a) a mode
lovém pórovém roztoku betonu (obr. 3b) 
o pH 12,6. Z naměřených křivek je zřej
má rozdílnost v korozním chování žáro
vě zinkované oceli v obou prostředích. 
V případě absence vápenatých kationtů 
dochází k velmi rychlému přechodu žá
rově zinkované oceli do pasivního stavu 
(30 min), který je doprovázen skokovým 
nárůstem hodnoty polarizačního odpo
ru (tab. 1). V případě modelového pó
rového roztoku je obdobný trend patr
ný až nejdříve po 24 h expozice. Toto 
je zřejmé i z hodnot příslušných pola
rizačních odporů Rp (tab. 2). Z toho je 
zřejmé, že tvorba Ca[Zn(OH)3]2·2H2O (5) 

1 Vliv pH na změnu korozní rychlosti zinku 
(překresleno z [6]) 2 Model tříelektrodového 
zapojení se solným mostem ❚  1 Influence  
of pH values on corrosion rate of zinc  
(reprinted from [6]) 2 Model of threeelectrode 
adjust with salt bridge

1 2
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odnímá z povrchu ZnO, příp. posouvá 
reakční rovnováhu v neprospěch tvor
by ZnO a  Zn(OH)2, přičemž tyto fáze 
jsou zodpovědné za obvyklou pasivi
tu zinku a zinkované oceli v tomto pro
středí (obr. 3a). 

V případě expozice žárově zinkované 
oceli v alkalickém a modelovém pórovém 
roztoku betonu o pH 13 se pasivovatel
nost povrchu takto povlakované oce
li zhoršuje v  obou prostředích. Důvody 
jsou zřejmé z literatury [19]: s rostoucím 

pH velmi rychle roste rozpustnost ZnO. 
Naopak rozpustnost (stabilita komple
xu) Ca[Zn(OH)3]2·2H2O s  rostoucím pH 
roste pozvolněji. Přechod k významněj
ším hodnotám polarizačních odporů při 
expozici v  modelovém pórovém rozto
ku betonu o pH 13 je již velmi pozvolný 
(obr. 4b, tab. 4), konkrétně u dvou vzorků 
jsou hodnoty polarizačních odporů v de
setinách Ω·m2 ještě po 6denní expozici.  

Je důležité upozornit, že již při pH 
12,6 za přítomnosti vápenatých kationtů 
koroduje zinkový povlak za vývoje vodí
ku (1) po dobu cca 24 h. Tento vznikají
cí plyn může významně zvýšit pórovitost 
cementového tmelu na fázovém rozhra
ní a snížit soudržnost žárově zinkované 
výztuže s betonem. V případě, že samo
volný korozní potenciál Ekor je nižší než 
rovnovážný potenciál reakce (Er) vypo
čtený podle (6), se potom vylučuje plyn
ný vodík dle (1). Lze tedy konstatovat, že 
v čerstvých betonech na bázi portland
ského cementu bude zinkovaná ocel ko
rodovat vždy za vývoje vodíku.

Er=0,828+0,059(14pH)=0,059∙pH  (6)

S rostoucím pH roste zároveň i veli
kost krystalů fáze z Ca[Zn(OH)3]2·2H2O 
(srovnání je provedeno na snímcích 
z konfokálního mikroskopu) (obr. 5a, b). 
Nelze uvažovat, že by velké krystaly 
Ca[Zn(OH)3]2·2H2O byly schopny účin
ně zapasivovat povrch oceli, jak uvá
dí starší literatura [6], [15], [16], která tu
to schopnost přisuzuje této látce až do 
pH přibližně 13,3. Naopak je zřejmé, že 
na pasivaci se podílí spíše amorfní vrst
va (pozvolna se zvětšuje a krystalizuje) 
na bázi ZnO a Zn(OH)2, na což již upo
zornila současná literatura [17]. Je zřej
mé, že obvyklou pasivní vrstvu ze ZnO 

Rp [Ωm2] 1 2 3 4

15 min 0,6 0,7 0,6 0,5
24 h 19,8 25,5 27,7 29,1
48 h 39,6 125,3 42,0 39,3
72 h 76,1 146,7 84,4 66,9
96 h 102,6 170,5 113,3 106,0
120 h 148,9 185,0 159,2 128,1
144 h 172,2 189,4 166,1 139,8

Tab. 1 Rp pro vzorky žárově zinkované oceli 
v alkalickém roztoku o pH 12,6 ❚ 

Tab.1 Rp for samples of hotdip galvanized 
steel in alkaline solution at pH 12.6

Rp [Ωm2] 1 2 3 4

15 min 0,4 0,5 0,7 0,4
24 h 1,2 1,6 10,2 0,3
48 h 5,7 4,8 9,9 0,9
72 h 12,4 8,9 13,0 3,7
96 h 12,5 12,1 14,4 6,4
120 h 18,1 15,8 21,6 10,8
144 h 41,2 39,5 44,0 28,5

Tab. 3 Rp pro vzorky žárově zinkované oceli  
v alkalickém roztoku o pH 13  ❚ 

Tab. 3 Rp for samples of hotdip galvanized 
steel in alkaline solution at pH 13

Rp [Ωm2] 1 2 3 4

15 min 0,4 0,4 0,3 0,2
24 h 26,6 0,9 24,1 0,6
48 h 25,8 1,6 29,0 25,0
72 h 61,4 12,1 55,9 59,9
96 h 89,0 56,7 76,8 86,4
120 h 121,7 82,3 82,2 87,5
144 h 125,5 118,7 87,6 92,3

Tab. 2  Rp pro vzorky žárově zinkované oceli v mode
lovém pórovém roztoku betonu o pH 12,6 ❚ 

Tab. 2 Rp for samples of hotdip galvanized steel in 
model concrete pore solution at pH 12.6

Rp [Ωm2] 1 2 3 4

15 min 0,2 0,1 0,2 0,1
24 h 0,2 0,1 0,2 0,1
48 h 0,2 0,2 0,3 1,2
72 h 0,3 0,2 0,3 1,0
96 h 0,9 0,2 0,3 1,3
120 h 9,9 0,2 0,4 1,5
144 h 17,1 0,3 0,8 18,1

Tab. 4 Rp pro vzorky žárově zinkované oceli  
v modelovém pórovém roztoku betonu o pH 13 ❚ 

Tab. 4 Rp for samples of hotdip galvanized 
steel in model concrete pore solution at pH 13

3b

4b

3a

4a

3 Časová závislost Ekor pro vzorky žárově 
zinkované oceli: a) v alkalickém roztoku  
o pH 12,6, b) v modelovém pórovém roztoku 
betonu o pH 12,6 4 Časová závislost Ekor  
pro vzorky žárově zinkované oceli: a) v alkalickém 
roztoku o pH 13, b) v modelovém pórovém 
roztoku o pH 13   ❚  3 Time dependence of 
Ecorr for samples of hotdip galvanized steel: 
a) in alkaline solution at pH 12.6, b) in model 
concrete pore solution at pH 12.6  
4 Time dependence of Ecorr for samples  
of hotdip galvanized steel: a) in alkaline 
solution at pH 13, b) in model concrete  
pore solution at pH 13
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a  Zn(OH)2 vápenaté kationty nějakým 
způsobem destabilizují. Vliv v tomto pří
padě má jednoznačně nižší pohyblivost 
Ca2+ v  roztoku, než je tomu v případě 
OH, větší velikost Ca2+ a jejich nižší kon
centrace na fázovém rozhraní. V počá
teční fázi anodického rozpouštění zin
ku dochází ke vzniku Zn(OH)2 (3) a ZnO 
(4). Vznik Ca[Zn(OH)3]2·2H2O (5) je pod
míněn jednoznačně delšími časovými 
úseky, proto vzniká v pozdějších fázích 
expozice žárově zinkované oceli. Po 
spotřebování Ca2+ na fázovém rozhraní 
dojde k ještě významnějšímu zpomalení 
tvorby Ca[Zn(OH)3]2·2H2O. Vzniklé útva
ry na snímcích (obr. 5a, b) jsou vysráže
né krystaly Ca[Zn(OH)3]2·2H2O.     

Na obr. 6 jsou zobrazeny difrak
togramy krystalických fází korozních 
produktů vysrážených na povrchu žá
rově zinkované oceli v modelových pó
rových roztocích betonu při pH 12,6 
(obr. 6a) a při pH 13 (obr. 6b). Výsled
ky poukazují na přítomnost jak ZnO, tak 
Ca[Zn(OH)3]2·2H2O.   

Detailně byl sledován příčný řez po
vlakem korozních produktů vylouče
ných na povrchu žárově zinkované 
oceli v  modelovém pórovém roztoku 

betonu o pH 12,6, kdy je zřejmá pasi
vace povrchu povlakované oceli cca do 
48 h expozice. Studium skladby koroz
ních produktů probíhalo ve dvou eta
pách, v  první byl studován příčný řez 
pomocí SEM (s aplikací prvkových map 
(obr. 7, 8a, 8b) a  ve druhé etapě by
la rea lizována profilová analýza sklad
by korozních produktů (prvková analýza 
pomocí GDOES – obr. 9). Prostřed
nictvím snímku ze SEM a  zastoupe
ní Zn a Ca v korozních produktech se 
jednoznačně ukazuje, že mezery me
zi krystaly Ca[Zn(OH)3]2·2H2O jsou vy
plněny krystaly ZnO (příp. Zn(OH)2). Je 
tedy zřejmé, že bez přítomnosti fází ZnO 
a Zn(OH)2 by přechod žárově zinkované 
oceli do pasivního stavu nemohl být re
alizován. GDOES profilovaná analýza 
(obr. 9) poukazuje rovněž na směsnou 
skladbu korozních produktů, přičemž 
potvrzuje, že vnější vrstva je tvořena 
především z Ca[Zn(OH)3]2·2H2O a s kle
sající vzdáleností k povrchu povlakova
né oceli začíná přibývat ZnO (případně 
do Zn(OH)2). Nejspodnější vrstva koroz
ních produktů je přitom tvořena pravdě
podobně velmi kompaktní a tenkou vrst
vou ze ZnO (ve směsi se Zn(OH)2).

5 Snímek morfologie vyloučených korozních 
produktů žárově zinkované oceli po 6denní 
expozici v modelovém pórovém roztoku betonu: 
a) o pH 12,6 – 3D hloubková projekce,  
b) o pH 13 – 3D hloubková projekce 
6 Difraktogram zastoupení fází v korozních 
produktech vyloučených na žárově zinkované 
oceli v prostředí modelového pórového roztoku 
betonu: a) o pH 12,6 po 6 dnech expozice,  
b) o pH 13 po 6 dnech expozice
7 Snímek SEM příčného řezu korozními produkty 
žárově zinkované oceli v modelovém pórovém 
roztoku betonu o pH 12,6 (6denní expozice)
8 Prvkové mapy zastoupení (v korozních 
produktech z obr. 7): a) Ca (modrá barva),  
b) Zn (fialová barva)    ❚  5 Image of morphology 
of precipitated corrosion products of hot
dip galvanized steel after 6 days of exposure 
in model concrete pore solution: a) at pH 
12.6 – 3D depth projection, b) at pH 13 – 3D 
depth projection 6 Diffractogram of phase 
representation in precipitated corrosion products 
exposed to hotdip galvanized steel in model 
concrete pore solution: a) at pH 12.6 after 6 days 
of exposure, b) at pH 13 after 6 days of exposure
7 SEM crosssection of corrosion products of 
hotdip galvanized steel in model concrete pore 
solution at pH 12.6 (6 days of exposure)
8 Elements maps from SEM (elements quantity) 
in corrosion products (from fig. 7): a) calcium 
(blue), b) zinc (purple)

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

5a 5b

8b8a7

6a 6b

5 95 / 2 0 1 8  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B e t o n



ZÁVĚR
Tento článek opětovně otevírá tema
tiku žárově zinkované výztuže betonu 
s  ohledem na její účinnost. Přínosem 
článku je jednoznačné potvrzení tvor
by vodíku (katodickou korozní reakcí) 
v čerstvých betonech na bázi portland
ského cementu. Vznikající plynný vodík 
může významně ovlivnit pórovitost ce
mentového tmelu na fázovém rozhraní, 
a tedy i snížit soudržnost žárově zinko
vané výztuže s betonem. Vlivu vznika
jícího vodíku na soudržnost žárově zin
kované výztuže s  betonem se věnuje 
následující článek s názvem „Souhrn
né zhodnocení možnosti použití žárově 
zinkované výztuže do betonu – část II: 
Zkoušky soudržnosti s betonem“. 

S ohledem na mechanismus koroze 
žárově zinkované oceli v  modelových 
pórových roztocích betonu se potvr
zují současné závěry prací na obdob
né téma, tj. konkrétně krystalická fáze 
Ca[Zn(OH)3]2·2H2O není schopna účinně 
zapasivovat povrch takto povlakované 
oceli a pasivní vrstva je kompaktizována 
pomocí obvyklých fází ZnO a Zn(OH)2.  
Naopak přítomnost Ca2+ destabilizuje 
obvyklou amorfní pasivní vrstvu ze ZnO 
a  Zn(OH)2 a  podmiňuje korozi žárově 
zinkované oceli po významnou časovou 
periodu za vývoje vodíku.

S  ohledem na nedostatečnou ko
rozní odolnost a  neschopnost účin
né pasivace zinkového povlaku v čer
stvém betonu na bázi portlandského 
cementu není vhodné uvažovat žárově 

zinkový povlak jako účinnou protiko
rozní ochranu výztuže betonu. Apli
kační, ale i  další výzkumný potenciál 
by měl být v  této oblasti věnován or
ganickým ochranným povlakům (epo
xidům či jiným), příp. povlakům na bázi 
vhodných korozivzdorných ocelí (ne
bo plnoprůřezové korozivzdorné oceli).
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13 Výsledky profilové analýzy GDOES 
exponované části žárově zinkované oceli 
v modelovém pórovém roztoku betonu  
o pH 12,6 (6denní expozice) ❚  13 Results  
of the GDOES profile analysis of the exposed 
parts of hotdip galvanized steel in model concrete 
pore solution at pH 12.6 (6 days of exposure)
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