
HODNOTENIE  KORHODNOTENIE  KORÓÓZNEHO ZNEHO 
POPOŠŠKODENIAKODENIA



V r. 2001 vydal kongres USA sprV r. 2001 vydal kongres USA spráávu podvu podľľa ktorej:a ktorej:

•• priame korpriame koróózne straty boli v USA v r.1980 zne straty boli v USA v r.1980 -- 2000 2000 276 mld. 276 mld. 
USD roUSD roččne, t.j. 3,1 % HDP. ne, t.j. 3,1 % HDP. 

•• pre porovnanie pre porovnanie –– roroččnnéé nnááklady na odstrklady na odstráánenie nenie šškôd kôd 
spôsobených prspôsobených príírodnými rodnými žživlami ako sivlami ako súú napr. huriknapr. hurikáány, ny, 
tropicktropickéé bbúúrky, zrky, zááplavy, poplavy, požžiare, mriare, mrááz, suchz, sucháá a pod. (deje na a pod. (deje na 
ktorktoréé mmáá ččlovek nepatrný vplyv) predstavovali v danom lovek nepatrný vplyv) predstavovali v danom 
obdobobdobíí 17 mld. USD. 17 mld. USD. 

V r. 1980 V r. 1980 –– bývalbývaléé ČČeskoslovensko eskoslovensko –– priame korpriame koróózne straty zne straty 
predstavovali predstavovali 15 mld. kor15 mld. kor úún, n, ččo bolo 3,13 % HDP.o bolo 3,13 % HDP.



KorKor óóziazia
-- ssúúhrn heteroghrn heterogéénnych chemických annych chemických a elektrochemických reakcielektrochemických reakciíí

prebiehajprebiehajúúcich medzi povrchom kovu acich medzi povrchom kovu a okolitým agresokolitým agresíívnym vnym 
prostredprostredíím, ktorm, ktoréé vedvedúú kk ččiastoiastoččnnéému alebo mu alebo úúplnplnéému rozrumu rozruššeniu kovu eniu kovu 
(znehodnoteniu materi(znehodnoteniu materiáálu).lu).

-- samovosamovoľľnnéé znehodnotenie materiznehodnotenie materiáálu, spôsobenlu, spôsobenéé chemickým, alebo chemickým, alebo 
fyzikfyzikáálnym pôsobenlnym pôsobeníím prostredia.m prostredia.

oo pri chemickom  pôsobenpri chemickom  pôsobeníí korkoróózneho prostredia dochzneho prostredia docháádza                  dza                  
k chemickej reakcii materik chemickej reakcii materiáálu s prostredlu s prostredíím. m. 

oo pri fyzikpri fyzikáálnom pôsobenlnom pôsobeníí dochdocháádza k fyzikdza k fyzikáálnemu pôsobeniu lnemu pôsobeniu 
prostredia, napr. korprostredia, napr. koróózia roztavenými kovmi, odparovanie. zia roztavenými kovmi, odparovanie. 
RozruRozruššovanie fyzikovanie fyzikáálnymi dejmi nazývame erlnymi dejmi nazývame eróózia, zia, 
opotrebovanie, atopotrebovanie, atďď. . 

ovplyv ňuje spo ľahlivos ť, bezpečnos ť, ekonomiku prevádzky a výroby



DegradDegradáácia matericia materiáálu korlu koróóziou je definovateziou je definovateľľnnáá (aj kvantitat(aj kvantitatíívne) vne) 
pomocou pomocou znakov znehodnoteniaznakov znehodnotenia. . 

DôleDôležžitým pritým prííspevkom ku komplexnspevkom ku komplexnéému pohmu pohľľadu na koradu na koróóznu znu 
problematiku je problematiku je metalografickýmetalografický rozbor. rozbor. 

V oblasti prieskumu korV oblasti prieskumu koróózneho napadnutia umozneho napadnutia umožňžňujujúú metmetóódy dy 
svetelnej svetelnej mikroskopiemikroskopie ziszisťťovaovaťť predovpredovššetkým etkým hh ĺĺbku, typ, charakter a bku, typ, charakter a 
spôsob jeho spôsob jeho šíšírenia.renia.

ZZáároveroveňň je moje možžnnéé posudzovaposudzovaťť ssúúvislosvislosťť mikromikrošštrukttruktúúry a mikrory a mikroččistoty istoty 
materimateriáálu s korlu s koróóznym napadnutznym napadnutíím a tiem a tiežž vhodnosvhodnosťť danej danej 
mikromikrošštrukttruktúúry z hry z hľľadiska koradiska koróóznej odolnosti. znej odolnosti. 

KorKor óózia sa prejavuje: zia sa prejavuje: 

oo zmenou zmenou šštrukttrukt úúry materiry materi áálu;lu;

oo zmenou vzhzmenou vzh ľľadu, pevnosti;adu, pevnosti;

oo hmotnostnými a rozmerovými hmotnostnými a rozmerovými úúbytkami.bytkami.



K K šštrukttruktúúrnym charakteristikrnym charakteristikáám ovplyvm ovplyvňňujujúúcim korcim koróóznu odolnosznu odolnosťť
materimateriáálu patria:lu patria:

•• chemickchemickéé zlozložženie,enie,

•• spôsob rozlospôsob rozložženia enia šštrukttruktúúrnych zlornych zložžiek, priek, prííp. morfolp. morfolóógia precipitgia precipitáátu,tu,

•• stupestupeňň deformdeformáácie zcie zŕŕn, atn, atďď..

Druhy korDruhy koróózneho napadnutia szneho napadnutia súú rozlirozliššovanovanéé podpodľľa intenzity a charakteru a intenzity a charakteru 
prenikania prostredia do kovu a poruprenikania prostredia do kovu a poruššovania jeho ovania jeho šštrukttruktúúry. ry. 

MetalografickyMetalograficky sa korsa koróózne napadnutie hodnotzne napadnutie hodnotíí hlavne v prhlavne v príípadoch, kedy padoch, kedy 
je poje požžadovanadovanáá podrobnejpodrobnejššia analýza koria analýza koróózneho zneho úúččinku. inku. 

Druhy a tvary korDruhy a tvary kor óózneho napadnutia zistenzneho napadnutia zisten éé na na metalografickommetalografickom
výbruse sa porovnvýbruse sa porovn áávajvaj úú so schso sch éémami, uvedenými vmami, uvedenými v prpr íílohe normy lohe normy 
STN 038737, slSTN 038737, sl úúžžiacej k iacej k metalografickmetalografick éémumu vyhodnocovaniu vyhodnocovaniu 
korkor óózneho napadnutia kovov.zneho napadnutia kovov.



MetalografickMetalografick éé hodnoteniehodnotenie
oo vzorky sa odoberajvzorky sa odoberajúú zz miest, kde bolo alebo vizumiest, kde bolo alebo vizuáálne alebo pri lne alebo pri 

menmenššom  zvom  zvääččššeneníí zistenzistenéé korkoróózne napadnutie;zne napadnutie;

oo ak nie je miesto vizuak nie je miesto vizuáálne zistitelne zistiteľľnnéé, alebo ak bola kor, alebo ak bola koróózia zia 
rovnomernrovnomernáá, odoberaj, odoberajúú sa vzorky zsa vzorky z funkfunkččne dôlene dôležžitých miest;itých miest;

oo metalografickmetalografickéé hodnotenie sa robhodnotenie sa robíí najmenej najmenej na 3 miestach zna 3 miestach z tej tej 
istej vzorky;istej vzorky;

oo vzorky sa odoberajvzorky sa odoberajúú tak, aby plocha výbrusu bola kolmtak, aby plocha výbrusu bola kolmáá na na 
skorodovaný povrch skorodovaný povrch –– prieprie ččny rez;ny rez;

oo vzorky je potrebnvzorky je potrebnéé dôkladne oznadôkladne označčiiťť, aby nedo, aby nedoššlo klo k ich zich záámene;mene;

oo šštrukttruktúúra sa nesmie odoberanra sa nesmie odoberaníím pom pošškodikodiťť;;

oo leptanie nesmie menileptanie nesmie meniťť charakter korcharakter koróózneho napadnutia;zneho napadnutia;

oo výbrus sa hodnotvýbrus sa hodnotíí pred pred aa po po naleptannaleptan íí..



Rozdelenie korRozdelenie kor óóziezie

PodPodľľa toho, ktorý z faktorov je dominuja toho, ktorý z faktorov je dominujúúci (materici (materiáál, prostredie, l, prostredie, 
fyzikfyzikáálne podmienky), rozdelne podmienky), rozdeľľujeme jednotlivujeme jednotlivéé druhy kordruhy koróózie:zie:

oo podpod ľľa vzha vzh ľľaduadu -- korkoróózia nerovnomernzia nerovnomernáá a rovnomerna rovnomernáá,,

oo podpod ľľa mechanizmua mechanizmu -- korkoróózia chemickzia chemickáá a elektrochemicka elektrochemickáá,,

oo podpod ľľa rozhoduja rozhoduj úúceho korceho kor óózneho zneho ččiniteinite ľľaa -- korkoróózia pod zia pod 
napnapäättíím, korm, koróózna  zna  úúnava, kornava, koróózne praskanie podzne praskanie pod.,.,

oo podpod ľľa prostrediaa prostredia -- atmosfatmosféérickrickáá, vo vode, v plynoch,                    , vo vode, v plynoch,                    
v pôde, atv pôde, atďď. . 



KorKor óózia podzia pod ľľa vzha vzh ľľaduadu

KORKORÓÓZIA ROVNOMERNZIA ROVNOMERNÁÁ
-- prebieha rovnomerne (rovnomerný prebieha rovnomerne (rovnomerný úúbytok materibytok materiáálu) po celom povrchu lu) po celom povrchu 

materimateriáálu. Druh korlu. Druh koróózie sa usudzuje zie sa usudzuje zo zmeny profilu pred a po korzo zmeny profilu pred a po kor óózii.zii.

-- umoumožňžňuje relatuje relatíívne vne ľľahko stanoviahko stanoviťť rýchlosrýchlosťť
úúbytku materibytku materiáálu a vzialu a vziaťť ju do ju do úúvahy, vahy, 

-- z hz hľľadiska spoadiska spoľľahlivosti je najpriaznivejahlivosti je najpriaznivejšíším m 
typom kortypom koróóziezie





KORKORÓÓZIA NEROVNOMERNZIA NEROVNOMERNÁÁ
-- napadnutnapadnutáá je iba urje iba urččititáá ččasasťť povrchu alebo vnpovrchu alebo vnúútra materitra materiáálu lu �� nebezpenebezpeččnnáá

korkoróózia pretozia pretožže ju e ju ččasto nie je vidieasto nie je vidieťť;;

-- na rôznych miestach materina rôznych miestach materiáálu preniklu prenikáá do rôznej do rôznej šíšírky a hrky a hĺĺbky. Mbky. Máá rovnakrovnakéé
tvary ako rovnomerntvary ako rovnomernáá korkoróózia, lzia, líšíšia sa via sa vššak tým, ak tým, žže niektore niektoréé miesta kovu miesta kovu 
mômôžžu zostau zostaťť celkom bez napadnutia.celkom bez napadnutia.

JamkovJamkov áá -- vznikvznik áá na malých na malých 
ččastiachastiach povrchu a povrchu a prenikprenik áá znaznaččnene do do 
hh ĺĺbkybky . Vznik. Vznik áá hlavnehlavne u uhlu uhl ííkových ocelkových ocel íí
a v a v oceoce ľľovýchových zariadeniachzariadeniach pripri poruporu --
ššeneníí ochrannochrann éého ho nnááteruteru ..

ŠŠvrnitvrnit áá -- rrozmerozmer korkor óóznehozneho
napadnutianapadnutia mômô žžee bybyťť vvääččšíší , ne, nežž
veveľľkoskos ťť zornzorn éého ho popo ľľaa ajaj pripri malommalom
zvzvääččššeneníí..



ŠŠkvrnitkvrnit áá korkor óózia na antikorzia na antikor óóznej oceliznej oceli



BodovBodov áá (pitting) (pitting) --
menmen šíší alebo valebo v ääččšíší popoččet et 
ojedinelých bodov. ojedinelých bodov. PrePre--
niknik áá viac do hviac do h ĺĺbky. Je bky. Je 
potrebnpotrebn éé sledovasledova ťť, , čči i 
nedochnedoch áádza k dza k selektselekt íívv--
nemunemu korkor óóznemu znemu nana--
padnutiupadnutiu . Je typick. Je typick áá pre pre 
Cr Cr –– Ni antikorNi antikor óózne zne oceoce --
lele, hlin, hlin íík a pod.k a pod.

ZvlZvl ášáštny tvartny tvar korkor óózz--
nehoneho napadnutia sa napadnutia sa 
vyznavyzna ččuje tým, uje tým, žže aj e aj prieprie --
storovostorovo rozsiahle rozsiahle napadnapad --
nutienutie pod povrchom pod povrchom zaza--
berber áá na povrchu vzorky na povrchu vzorky 
malmal úú plochu.plochu.

KorKor óózia po vrstvzia po vrstv ááchch
-- výskyt rozdielov vo výskyt rozdielov vo 
veveľľkosti zkosti z ŕŕn, výskyt n, výskyt 
odliodli ššných fných f ááz, inklz, inkl úúzizi íí, , 
precipitprecipit áátovtov , at, atďď., ., čči ich i ich 
rozmiestnenie odpovedrozmiestnenie odpoved áá
rozmiestneniu rozmiestneniu skoroskoro --
dovanýchdovaných vrstiev.vrstiev.



BODOVBODOVÁÁ a JAMKOVa JAMKOV ÁÁ KORKORÓÓZIAZIA – sklon k nej majsklon k nej majúú predovpredovššetkým materietkým materiáály ly 
poupoužžíívanvanéé v pasv pasíívnom stave, vnom stave, tjtj. maj. majúú schopnosschopnosťť vytvorivytvoriťť si na povrchu ssi na povrchu súúvislvislúú vrstvu vrstvu 
korkoróóznych splodznych splodíín, ktorn, ktoráá zvýzvýšši ich odolnosi ich odolnosťť proti korproti koróózii v urzii v urččitom (nie kaitom (nie kažždom) dom) 
prostredprostredíí..
Ku korKu koróózii dôjde vplyvom rozpustenia tejto paszii dôjde vplyvom rozpustenia tejto pasíívnej vrstvy v miestach so slabvnej vrstvy v miestach so slabšíšími mi 
ochrannými vlastnosochrannými vlastnosťťami (vtrami (vtrúúseniny, okuje, hranice zseniny, okuje, hranice zŕŕn atn atďď.) .) –– t.j. docht.j. docháádza k tvorbe dza k tvorbe 
makromakroččlláánkunku medzi aktivovaným a pasmedzi aktivovaným a pasíívnym povrchom.vnym povrchom.

V mieste poruV mieste poruššenia pasenia pasíívnej vrstvy vznikvnej vrstvy vznikáá jamka jamka –– bod, v ktorej migrbod, v ktorej migrááciou vzrastciou vzrastáá
koncentrkoncentráácia agrescia agresíívnych vnych iontoviontov (naj(najččastejastejššie chloridov) a hydrolýzou  ie chloridov) a hydrolýzou  ►► klesklesáá pH pH ►►
vytvvytváárajrajúú sa stsa stáále agresle agresíívnejvnejššie podmienky ie podmienky –– jamka sa rozjamka sa rozšširuje.iruje.



Bodová korózia austenitickej koróziivzdornej ocele v 
prostred í chloridov



•• Jednou z hlavných prJednou z hlavných prííččin in medzikrymedzikryššttáálovejlovej korkoróózie je existencia zie je existencia 
dendritickýchdendritických karbidov na rozhrankarbidov na rozhraníí zzŕŕn po prehriatn po prehriatíí a kora koróózne zne 
prostredie. prostredie. 

•• Prejavuje sa praskanPrejavuje sa praskaníím a neskôr rozpadom materim a neskôr rozpadom materiáálu.lu.

•• MedzikryMedzikryššttáálovoulovou korkoróóziou je ziou je ččasto napadnutasto napadnutáá zzóóna na ztaveniaztavenia
zvarovzvarovéého spoja. ho spoja. 

Medzikryštálová korózia  - prebieha pozdprebieha pozdĺžĺž
hranhranííc kryc kryššttáálov do hlov do hĺĺbky materibky materiáálu. Je lu. Je 
typicktypickáá pre Cr pre Cr –– Ni antikorNi antikoróózne ocele po zne ocele po 
nevhodnom tepelnom spracovannevhodnom tepelnom spracovaníí. . 

Kovový materiKovový materiáál strl strááca mechanickca mechanickúú pevnospevnosťť, , 
bez toho, bez toho, žže by doe by doššlo k pozorovatelo k pozorovateľľnej nej 
vzhvzhľľadovej zmene. To je danadovej zmene. To je danéé tým, tým, žže e 
materimateriáál za url za urččitých podmienok koroduje itých podmienok koroduje 
prednostne v prednostne v úúzkom pzkom páásme na hranici zrna, sme na hranici zrna, 
ktorktoréé potom stratia svoju spotom stratia svoju súúdrdržžnosnosťť..



ocel FeCr18Ni10

MedzikryMedzikry ššttáálovlov áá korkor óózia zia 



MedzikryMedzikryššttáálovejlovej korkoróózii môzii môžžeme zabreme zabráániniťť::

•• tepelným spracovantepelným spracovan íímm -- nad oblasnad oblasťť
kritických teplôt (400 kritických teplôt (400 –– 800800°°C) a C) a 
nnááslednslednéé rýchle ochladenie; rýchle ochladenie; 

•• tzv. stabiliztzv. stabiliz ááciouciou –– prpríídavkomdavkom
karbidotvornkarbidotvornééhoho prvku (Ti, prvku (Ti, NbNb) a ) a 
stabilizastabilizaččným ným žžííhanhaníím, pri ktorom m, pri ktorom 
dochdocháádza k vyviazaniu uhldza k vyviazaniu uhlííka na ka na TiCTiC
alebo alebo NbCNbC; ; 

•• poupou žžitit íím ocelm ocel íí s ves ve ľľmi nmi n íízkymzkym
obsahom uhlobsahom uhl ííkaka (< 0,03).(< 0,03).

Pri použití čistých ocelí s veľmi malým obsahom uhlíka a dusíka 
nedochádza k medzikryštálovej korózii.



SelektSelekt íívnavna korkor óóziazia ––
prebiehaprebieha v v zliatinzliatin ááchch s s 
dvoj a dvoj a viacfviacf áázovouzovou
šštrukttrukt úúrourou aleboalebo pripri
zavalcovanýchzavalcovaných oxidochoxidoch . . 

Vyskytuje Vyskytuje sasa tietie žž v v medimedi ,            ,            
v v mosadzimosadzi ((odzinkovanieodzinkovanie
mosadzemosadze ), v ), v oceliachoceliach (od(od --
kobaltovaniekobaltovanie ocele) a                      ocele) a                      
v grafitických v grafitických liatinliatin ááchch ..



PloPlo ššnnéé odzinkovanieodzinkovanie mosadze Ms63mosadze Ms63
SplachovaSplachova čč WC po expozWC po expoz íícii 15 r. v pitnej vodecii 15 r. v pitnej vode



ExtrakExtrak ččnnáá korkor óóziazia -- rozhodujrozhoduj úúcimcim dôkazomdôkazom extrakextrak ččnejnej korkor óóziezie je je 
analytickanalytick éé zisteniezistenie , , žže e niektorýniektorý z z prvkovprvkov , , nachnach áádzajdzaj úúcichcich sasa vv tuhomtuhom
roztoku roztoku prechprech áádzadza do do korkor óóznychznych produktovproduktov aleboalebo do do prostrediaprostredia . . 

AkAk sasa nezistnezist íí ani po naleptanani po naleptan íí metalografickmetalografick éého výbrusu ho výbrusu pozdpozd ĺžĺž jeho jeho okrajaokraja
odliodli ššnnéé ppáásmo, mosmo, mo žžno no usudzovausudzova ťť na na extrakextrak ččnnúú korkor óóziuziu zmenenouzmenenou
tvrdostvrdos ťťouou okrajovokrajov vzorky, vzorky, ččoo ziszis ťťujemeujeme meranmeran íímm mikrotvrdostimikrotvrdosti ..



KorKor óóznezne trhlinytrhliny
a lomya lomy

KorKor óózne praskaniezne praskanie -- technicky vetechnicky veľľmi významný mi významný 
druh kordruh koróózneho napadnutia, ktorý môzneho napadnutia, ktorý môžže viese viesťť
k nk nááhlemu a nehlemu a neččakanakanéému zlyhaniu kovových mu zlyhaniu kovových 
konkonšštrukcitrukciíí a zariadena zariadeníí. Popisuje sa ako tzv. akt. Popisuje sa ako tzv. aktíívne vne 
rozprozpúšúšťťanie  materianie  materiáálu na lu na ččele trhliny. ele trhliny. 



KorKor óózne praskaniezne praskanie –– je vyvolanje vyvolanéé pôsobenpôsobeníím prostredia. m prostredia. 

Ku korKu koróóznemu praskaniu zliatin (znemu praskaniu zliatin (ččististéé kovy skovy súú odolnodolnéé) doch) docháádza sdza súúččasným asným 
pôsobenpôsobeníím mechanickm mechanickéého ho ťťahovahovéého napho napäätia a tia a ššpecifickpecifickéého prostredia.ho prostredia.

Pri korPri koróóznom praskanznom praskaníí vznikajvznikajúú a rasta rastúú v materiv materiááli trhliny, ktorli trhliny, ktoréé vedvedúú k prasknutiu, k prasknutiu, 
ktorktoréé pripompripomíína krehký lom. Trhliny sa na krehký lom. Trhliny sa šíšíria v ria v šštrukttruktúúre kovu alebo po hraniciach re kovu alebo po hraniciach 
zzŕŕn (n (medzikrymedzikryššttáálovolovo), alebo cez zn), alebo cez znáá ((transkrytranskryšštalickytalicky).).



KorKor óóznazna úúnava nava –– nnáástrojovstrojov áá ocelocel



KoroziaKorozia podpod ľľa mechanizmua mechanizmu

CHEMICKCHEMICKÁÁ KORKORÓÓZIAZIA
-- prebieha vprebieha v plynných prostrediach za vyplynných prostrediach za vyššíšších teplôt (napr. vznik ch teplôt (napr. vznik okujokujíí) ) 

aa vv elektricky nevodivých kvapalných prostrediach (napr. elektricky nevodivých kvapalných prostrediach (napr. 
vv organických kyselinorganických kyselináách);ch);

-- korkoróóznezne splodinysplodiny zostzostáávajvajúú v v miestemieste reakciereakcie;;

-- oduhlioduhliččenieenie ocele, vodocele, vodííkovkováá krehkoskrehkosťť;;



ELEKTROCHEMICKELEKTROCHEMICK ÁÁ KORKORÓÓZIAZIA

-- prebieha vo vodivých kvapalných prostrediach.prebieha vo vodivých kvapalných prostrediach.

-- zzáákladným predpokladom je vznik tzv. katkladným predpokladom je vznik tzv. kat óódových adových a ananóódových miest na dových miest na 
korodujkoroduj úúcom kove. com kove. 

Typy: Typy: 
oo KorKor óózia vo vodných roztokoch elektrolytovzia vo vodných roztokoch elektrolytov (kyseliny, roztoky sol(kyseliny, roztoky sol íí, , 

morskmorsk áá voda), voda), 

oo KorKor óózia  vzia  v tavenintavenin áách solch sol íí aa vv tekutých kovoch, tekutých kovoch, 

oo AtmosferickAtmosferick áá korkor óózia, zia, 

oo KorKor óózia vo vodzia vo vod áách, ch, 

oo Pôdna korPôdna kor óózia, zia, 

oo KorKor óózia bludnými przia bludnými pr úúdmidmi –– vznikvznik áá pôsobenpôsoben íím vonkajm vonkaj šíších ch 
jednosmerných elektrických prjednosmerných elektrických pr úúdov, ktordov, ktor úú preniknprenikn úú do sdo s úústavy stavy 
materimateri áál l –– prostredie).prostredie).



KorKor óózia pôsobenzia pôsoben íím m makromakro ččlláánkunku

Galvanická korózia liatina / me ď – potrubie rozvodu plynu spojené
s domovým medeným rozvodom – celé uložené v zemi



OCHRANA  PROTI  KOR ÓZII
MoMožžnosti ochrany nosti ochrany vychvycháádzajdzajúú z uvedených z uvedených predstpredstáávv o mechanizmeo mechanizme
korkoróóziezie. . SSúú to to hlavnehlavne tietotieto::

•• VoVoľľbaba materimateri áálu odolnlu odoln éého ho vovoččii korkor óóziizii v daných v daných podmienkachpodmienkach
((anticoroanticoro, , AlAl, Zn, Cu, Cr apod.);, Zn, Cu, Cr apod.);

•• KonKon šštruktruk ččnnéé úúpravypravy a a vovoľľbaba technologických technologických postupovpostupov výroby, výroby, 
obmedzujobmedzujúúcichcich momožžnosti nosti pôsobeniapôsobenia korkoróóznychznych ččiniteiniteľľovov, vznik , vznik 
galvanických galvanických makromakroččlláánkovnkov; ; 

•• OvplyvnenieOvplyvnenie prostrediaprostredia , v , v ktoromktorom prebiehaprebieha korkoróóziazia (kotle, chladi(kotle, chladičče, e, 
výmenvýmenííkyky, parovody, , parovody, skladovacieskladovacie priestorypriestory))

•• ElektrochemickElektrochemick éé spôsobyspôsoby ochranyochrany (katodick(katodickáá ochrana, ochrana, obetovanobetovanéé
ananóódydy, , vonkajvonkajššieie napnapäätietie trvalo trvalo pripojenpripojenéé););

•• OchrannOchrann éé povlakypovlaky . Je to . Je to nejroznejrozšíšírenejrenejšíší spôsobspôsob. . PouPoužžíívajvajúú sasa
povlaky kovovpovlaky kovovéé, anorganick, anorganickéé (smalty) (smalty) ajaj organickorganickéé ((nnááterovterovéé hmoty).hmoty).


