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9. EXPERIMENT PRO URČENÍ ODOLNOSTI PROTI KOROZI 
VYBRANÝCH MATERIÁLŮ 

9.1. Laboratorní zrychlené zkoušky korozní odolnosti 

Zrychlené korozní zkoušky jsou založeny na zintenzivnění účinku přírodních vlivů, které mají 

rozhodující vliv na ochranné vlastnosti povlaků, jejich degradaci a především rozsah koroze 

pod povlakem na chráněném podkladu. 

9.1.1. Zkoušený materiál  

Při posuzování účinnosti povrchové antikorozní úpravy a ocelí s antikorozními účinky je 

důležité věnovat pozornost jejich chování v určitých klimatických podmínkách. Z hlediska 

zkoušení a vyhodnocování mechanismu a kinetiky korozních procesů se jedná o dlouhodobé 

zkoušky. Proto se obvykle provádí zkoušky pomocí modelového řešení s využitím simulací 

vlivů, které mají pravděpodobně hlavní vliv na korozní proces. (8) Získané informace jsou 

orientační, protože nelze zahrnout všechny vlivy prostředí a také čas interakce prostředí – 

materiál. Modelové zkoušky se tak využívají na posouzení jakosti kovových materiálů a 

povrchových ochran a pro určení pravděpodobných hlavních činitelů, které mohou 

rozhodujícím způsobem ovlivňovat korozní proces.  

Pro zkoušku v klimatické komoře byly použity vzorky ocelí, jednalo se o vzorky: 
a) patinující WS ocel Cor-Ten A/S355 v tl. 4 mm (Cor),  
b) pozinkovaná ocel tl. 3 mm (FeZn).  

Oba druhy materiálů vykazují zvýšenou antikorozní odolnost, díky čemuž se tyto materiály 

stávají více odolné vůči působení klimatickým vlivům, kterým jsou v běžné praxi vystaveny. 

A. WS Cor-Ten A - ocel se zvýšenou odolností proti atmosférickým vlivům 

Zkoušeny byly vzorky připravené z ocelového plechu z konstrukční oceli Cor-Ten 

A/S355/J2WP+N, které mají zvýšenou odolnost proti atmosférické korozi. Obecně se vyznačují 

zvýšenou odolností proti vlivům atmosféry s obsahem síry. V následující Tab. 4 jsou uvedeny 

parametry WS oceli (12). 

Tab. 4 Základní parametry zkušebních vzorků z CorTen A ocelí 

Značka oceli 
Minimální 
mez kluzu 
ReH [MPa] 

Mez 
pevnosti 

Rm [MPa] 

R/Rm  
[%] 

Tažnost  
A [%] 

Tloušťka 
[mm] 

S355/J2WP+N 420 543 77 30 4 

Patinující oceli jsou nízkolegované oceli obsahující malé množství Cr, Cu, Ni, P a dalších 

legujících prvků (Mo). Obsah legujících prvků u těchto ocelí obvykle nepřesahuje 2 %. Některé 
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nově vyvíjené patinující oceli však mají obsah legujících prvků vyšší (např. japonské oceli 

s obsahem niklu až 3 %). V současné době se ve světě vyrábí více než 30 typů patinujících 

ocelí. Důležitý je správný poměr, množství, tedy vyváženost jednotlivých legujících prvků, 

které se kombinují (Cu-P-Cr). Kvalita ocelí je specifikována normou ČSN EN 10025 – 5. 

V následující Tab. 5 je uveden obsah jednotlivých prvků v patinující oceli CorTen 

A/S355/J2WP+N. 

Tab. 5 Obsah jednotlivých prvků zkušebního vzorku 

Obchodní 
označení  

Obsah jednotlivých prvků v oceli [hm. %] 
C Mn Si P S Mo Cr Cu N Al-G Nb 

S355/J2WP+N 0,100 0,390 0,437 0,072 0,0014 0,015 0,772 0,352 0,0048 0,035 0,001 
 

Zkušební vzorky – pro každou expozici bylo připraveno 5 zkušebních vzorků o rozměrech 

150×100 mm o tl. 4 mm. Před jejich expozicí byly zkušební vzorky důkladně očištěny.  

B. Pozinkovaná ocel 

Zkoušeným materiálem byla pozinkovaná ocel, jejímž dovozcem byla firma ELV Produkt a.s., 

Slovensko. Jedná se o materiál, ze kterého jsou vyráběny ohraňované stožáry, které mohou 

tvořit alternativní náhradu za stávající příhradové stožáry. Materiál nosné konstrukce je tvořen 

ze zastudena ohraňovaného plechu jakosti, který je v konečné fázi podélně svařován do 

výsledného kruhového tvaru. Povrchová úprava ocelových částí je provedena tzv. žárovým 

pokovením (zinkování ponorem při teplotách 440-470° C) dle EN ISO 1461. Tepelným 

zatížením a reakcí s roztaveným kovem vznikají difúzní intermetalické mezivrstvy, které 

zajišťují dobrou přilnavost povlaku. 

Zkoušeny byly vzorky připravené z ocelového plechu tl. 4,0 mm z konstrukčních oceli S355 

dle EN 10025-2. Základní mechanické vlastnosti FeZn jsou uvedeny v následující Tab. 6,  

v následující Tab. 7 je uvedeno chemické složení z dodaných vzorků FeZn oceli. 

Tab. 6 Přehled základních mechanických vlastností FeZn  

Označení materiálu dle 
EN 

Mez kluzu  
ReH [MPa] 

Mez pevnosti v 
tahu Rm [MPa] 

Tažnost  
A [%] 

FeZn oceli S 355 300 420 26 
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Tab. 7 Přehled chemického složení FeZn 

  
Si 

[%] 
Fe 

[%] 
Mn 
[%] 

Zn 
[%] 

Al 
[%] 

C 
[%] 

P  
[%] 

S 
[%] 

FeZn 0.05 0.455 0.35 99.00 0.02 0.08 0.025 0.02 

Zkušební vzorky pro každou expozici bylo připraveno 6 zkušebních vzorků trubek o průměru 

60 mm a tl. stěny 3 mm. Před jejich expozicí byly zkušební vzorky důkladně očištěny.  

9.1.2. Expozice  

Všeobecně se provádění korozních zkoušek v umělých atmosférách provádí dle normy  

ČSN EN ISO 7384. Tyto zkoušky jsou vhodné pro kovy, slitiny, kovové materiály s trvalou 

povrchovou ochranou. Pro zrychlení kinetiky procesu se využívá kombinace zvýšené teploty, 

kondenzující vodní páry a stimulátoru korozního procesu, např. chloridů. Byly zvoleny 

atmosférické zrychlené korozní testy s ohledem na snazší proveditelnost a přesnější kontrolu 

zkušebních podmínek.  

• NSS test – jedná se o expozici v solné mlze, 5 % roztoku NaCl, koncentrace 50 g/l, při 

teplotě 35 °C ± 5 °C (provádí se dle ČSN EN ISO 9227), doba expozice byla zvolena 

v intervalech 48 hod cyklování v NSS testu a 24 hod v cyklu s vysušením vzorků. 

Vzorky byly před vložením do klimatické komory očištěny a následně vloženy do prostoru 

komory. Zkušební vzorky byly ve zkušební komoře umístěny tak, aby nebyly ve směru 

proudění mlhy. Úhel, pod kterým je povrch zkušebního vzorku v komoře vystaven působení 

solné mlhy, je cca 20° ke svislici (normativní požadavek od 15 °do 25 °). 

V každé expoziční atmosféře bylo v rámci experimentu použito 3 zkušebních vzorků na jeden 

časový úsek patinující oceli CorTen (značeno Cor) a 3 vzorků pozinkovaného ocelového plechu 

(značeno FeZn).  Průběh zkoušky korozní odolnosti v klimatické komoře je dán normou ČSN 

EN ISO 9227.  

Doba trvání zkoušky musí odpovídat ustanovení specifikace na zkoušený materiál nebo 

výrobek. Pokud není stanoveno jinak, musí být dohodnuta doba expozice mezi zúčastněnými 

stranami. Doporučené doby expozice jsou 2 h, 6 h, 24 h, 48 h, 96 h, 168 h, 240 h, 480 h, 720 h 

a 1000 h. V obou případech korozních atmosfér byla zvolena délka expozice zkušebních vzorků 

po dobu 624 hod pro solný test (13 cyklů působení v intervalech 48 hodin). Doba vysušení 

vzorků po dobu 24 hod mezi cykly není do celkové doby započítána. K provádění zkoušky byly 

použity následující přístroje: 
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- Klimatická komora KÖHLER, Automobiltechnik GmbH, Lippstadt, Německo. 

- Analytické váhy digitální. 

9.1.3. Metodika zkoušek 

A. Vzhled zkušebních vzorků po zkoušce 

Vzhledové vlastnosti tvoří řadu optických charakteristik povrchu, popisovaných pojmy celkový 

vzhled povrchu, barva a lesk povrchu. Tyto vlastnosti představují nejen rozhodující parametry 

jakosti, ale jsou jednou z charakteristik hodnocení korozního napadení event. opotřebení 

povrchu. Celkový vzhled povrchu zahrnuje především vizuální stejnorodost a optickou izotropii 

povrchu. Nejčastěji se celkový vzhled posuzuje vizuální kontrolou. Tato zkouška se zjišťuje  

u těch výrobků, na které jsou kladeny minimální nároky na investice, prostor a čas. Jinak se 

musí stanovovat i další (doplňující) zkoušky. Pro účinné uplatnění vizuální kontroly je nutné 

zajistit vhodné osvětlení a pracovní režim. Při posuzování vad a určení jejich typu není tato 

metoda nahraditelná objektivními metodami.    

Vizuální stejnorodost povrchu se charakterizuje slovním popisem s označením typu vady. Vady 

mohou být bodové, lineární nebo plošného charakteru s plynulou nebo náhlou změnou vzhledu.  

Vizuální hodnocení optických nehomogenit, jejich tvaru a charakteru umožňuje většinou 

stanovit a rozlišit místa bez povlaku, makroskopické póry, odlupující se povlak, trhliny, rysky, 

puchýře a podpovrchové plynné vměstky, důlky v povlaku, nerozlité pramence a kapky, 

nežádoucí texturu povlaku, ulpělé nečistoty, průnik korozních zplodin substrátu povlakem i 

vlastní korozní zplodiny povlaku.   

B. Vzhled zkušebních vzorků po odstranění povrchových korozních zplodin 

Zkouška vizuálně hodnotí korozní napadení vzorku s korozními produkty po jejich odstranění. 

Nerovnoměrné napadení vzorku je možné zviditelnit barevnými nebo fluorescenčními látkami, 

otisky nebo magnetickými prášky dle ČSN EN ISO 9227 nebo ČSN EN 10020. Tímto 

způsobem je možné v některých případech určit četnost napadení a kvantitativní rozsah. 

Hodnocení se provádí vizuálně (okem) nebo pod lupou, případně mikroskopem. 

Podle normy ČSN EN ISO 8407 se odstraňují korozní zplodiny lehkým mechanickým čištěním 

pomocí měkkého kartáče pod tekoucí vodou, aby se odstranily málo přilnavé nebo objemné 

korozní zplodiny. Ideální postup by měl odstranit korozní zplodiny a nezpůsobit žádný úbytek 

podkladového kovu. Pokud se neodstraní všechny korozní zplodiny mechanickým čištěním, 

bude nutné použít postupy: 
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a) chemické 

b) elektrolytické 

c) důraznější mechanické postupy.  

Po uplynutí doby expozice se zkušební vzorky vyjmuly z komory a před opláchnutím se nechaly 

0,5 h až 1 h oschnout, aby se snížilo nebezpečí odstranění korozních zplodin. Před hodnocením 

se z povrchu vzorků opatrně odstranily zbytky rozprášeného roztoku. Nejdříve bylo použito 

mechanické čištění pomocí měkkého kartáče pod tekoucí vodou. Po oplachu ihned následuje 

osušení proudem vzduchu o tlaku nepřesahujícím 200 kPa ze vzdálenosti přibližně 300 mm.  

V případě ulpělých korozních zplodin (CorTen) bylo provedeno ponořením vzorků do roztoku 

o složení: 500 cm3 H2O, 30 g CrO3, 36 cm3 H3PO4 a doplnění na 1000 cm3 destilovanou vodou 

(17) dle normy ČSN 03 8452. Čištění probíhalo za studena při laboratorní teplotě 22 °C po 

dobu 15 min. Poté byly vzorky opět opláchnuty lihem a osušeny proudem vzduchu. Po 

ochlazení se vzorky zvážily s přesností na 1 mg. 

C. Metalografické vyhodnocení korozního napadení 

Metalografickým vyhodnocováním se určuje druh koroze, tvar a rozmístění korozního napadení 

porovnáváním vzorku s odpovídajícími schématy. Hloubka korozního napadení se určí 

změřením na metalografickém výbrusu. 

Místo odběru vzorku ze zkušebního materiálu se volí podle výsledků vizuálního hodnocení 

povrchu (pouhým okem, popř. lupou), defektoskopii nebo jiným nedestruktivním měřením. 

Jestliže korozní napadení nezasahuje celou plochu materiálu, odeberou se vzorky ze tří míst: 

z části napadené korozí, z části nenapadené korozí a z míst přechodu mezi oběma částmi. Pokud 

jsou na povrchu vzorku místa s různými druhy koroze nebo s různou hloubkou korozního 

napadení, odeberou se vzorky ze všech těchto míst napadení. Jestliže je na povrchu materiálu 

pouze jeden druh nebo hloubka korozního napadení, odeberou se vzorky nejméně ze tří 

charakteristických míst zkoušeného materiálu dle ČSN ISO 8407. 

Vzorky se odebírají tak, aby plocha metalografického výbrusu byla kolmá ke 

korodovanému povrchu. Způsob odebírání nesmí ovlivnit strukturu materiálu ani poškodit 

povrchovou vrstvu a hrany vzorku. Metalografický výbrus se vyhodnocuje před naleptáním a 

po naleptání. Leptáním se projeví souvislost mezi korozním napadením a strukturou materiálu. 

Charakter a rozměry korozního napadení musí přitom zůstat nezměněny.  

Předmětem zkoušky je stanovení a vyhodnocení druhu koroze, tvaru a rozmístění korozního 

napadení vzorku. Při metalografickém vyhodnocování je nutno vycházet z chemického složení 
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zkoušeného materiálu, z údajů o jeho zpracování a všech korozních činitelů. Metalografický 

výbrus se vyhodnocuje pomocí světelného mikroskopu. Doporučuje se zvětšení 50, 100, 200, 

500 a 1000x. Při stanovené druhu korozního napadení musí být provedeno vyhodnocení po celé 

délce metalografického výbrusu. Na jednom vzorku může být zjištěno až několik druhů koroze. 

Tvar korozního napadení a druh koroze se vyhodnocuje porovnáváním se schématy. 

Hloubka korozního napadení se zjišťuje mikroskopicky na metalografickém výbrusu 

okulárovým měřítkem nebo na křížovém stolku s mikrometrickým šroubem. Hloubka 

korozního napadení se určí buď z rozdílu tloušťky kovu ve zkorodovaném a v nezkorodovaném 

místě vzorku, nebo se změří hloubka napadení od původního nebo málo napadeného povrchu. 

D. Počet a rozložení korozních defektů 

Jedná se především o kvantifikaci důlků, trhlin, puchýřů, rezavění nebo podkorodování v okolí 

řezu v případě organických povlaků apod.; tyto defekty mohou být posuzovány metodami 

popsanými v ISO 8993 nebo v ISO 10289 a pro organické povlaky podle ISO 4628 – 1, ISO 

4628 – 2, ISO 4628 – 3, ISO 4628 – 4, ISO 4628 – 5 a ISO 4628 – 8.  

Koroze může být definována jako samovolně probíhající nevratný proces postupného 

narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálně-chemickými vlivy prostředí. 

V některých případech jsou i do koroze zahrnované děje vyvolané fyzikálním rozpouštěním, 

nebo vypařováním apod. poškození materiálů může být rozdílné, např. změna vzhledu až po 

jeho úplný rozpad. Samovolný průběh korozního procesu je způsobován tím, že korozní systém 

– materiál – prostředí – směřuje do pravděpodobnějšího stavu s menší volnou entalpii. 

Znehodnocování materiálů, v důsledku těchto samovolných reakcí, je znakem, který odlišuje 

korozi od jiných, třeba podobných reakcí, jimiž jsou materiály podrobovány s určitým 

zaměřením. Korozní děje mohou být často ovlivňovány i současným působením mechanického 

namáhání, elektrickým proudem, radiací, apod.  

Koroze se může projevovat tvorbou korozních produktů. Korozní napadení je možno hodnotit 

z hlediska typu napadení, korozního prostředí, charakteru korozního děje a rozhodujícího 

činitele majícího vliv na korozní napadení či děj. Různé formy korozního napadení závisí na 

druhu materiálů.  

Norma ČSN EN ISO 10 289 uvádí systém pro vyhodnocení zhoršení vlastností povlaku a 

podkladového kovu, které je způsobeno korozí. Metoda popsána v této normě se používá jak 

pro vyhodnocení vzhledu povlaku, tak pro vyhodnocení rozsahu koroze na zkušebních vzorcích 

nebo funkčním povrchu výrobků, které byly podrobeny provozním zkouškám. Výsledek 
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hodnocení vzhledu povrchu, označený jako celkové vyhodnocení, se zaznamenává jako dva 

samostatné stupně hodnocení: stupeň ochrany Rp a stupeň změny vzhledu RA. Pokud se 

požaduje pouze vyhodnocení stupně ochrany Rp, lze vynechat stupeň změny vzhledu RA.  

Vady mohou ovlivnit jak stupeň ochrany, tak stupeň změny vzhledu. V tomto hodnocení se 

stupeň ochrany vyjádří číslem a stupeň změny vzhledu může zahrnovat údaje o konkrétním 

typu vad a číslo vyjadřující jejich intenzitu. Přehled vad je uveden v následující Tab. 8 

Klasifikace typů znehodnocení povlaku. Kapitola 6.2, Tabulka.  

Tab. 8 Klasifikace typů znehodnocení povlaku. Kapitola 6.2, Tabulka 2 normy ČSN EN 

ISO 10 289  

A Skvrny a/nebo změna barevného odstínu způsobeného znehodnocením povlaku (jiné než 
ty, které jsou nepochybně způsobeny zplodinami koroze podkladového kovu) 

B Zmatnění se slabou nebo žádnou viditelnou korozí povlaku 

C Korozní zplodiny anodických povlaků 
E Korozní zplodiny katodických povlaků 
F Povrchové důlky (korozní důlky pravděpodobně nepronikají k podkladovému kovu) 

G Vznik puchýřů 
H Vznik prasklin 
I Vznik krakeláže (sítě trhlinek) 

J Vějířky nebo vady hvězdicového tvaru 

K vadám patří korozní kráterky, korozní důlky, celková koroze povlaku, korozní zplodiny, 

puchýře a všechny ostatní vady ovlivňující povlak. Některé vady např. puchýře mohou vznikat 

v povlaku, v podkladovém kovu, na rozhraní mezi povlakem a podkladovým kovem nebo mezi 

vrstvami povlaku. 

Jiné vady jsou z korozního hlediska nepodstatné, ale mohou výrazně ovlivňovat vzhled, 

například se může jednat o změnu barevného odstínu kovu, zmatnění, trhliny apod. K vyznačení 

funkčního povrchu se používají nákresy nebo vhodně označené vzorky. Číselný systém 

hodnocení vychází z plochy podkladu s projevy koroze a je dán vztahem (4): 

 
�� = 3 (2 − log� �)                               (4) 

kde A je procentuální podíl celkové plochy, která vykazuje korozi podkladového kovu. Rp se 

zaokrouhlí na nejbližší celé číslo tak, jak je uvedeno v Tab. 9. U vzorků s extrémně malými 

plochami vad bude výsledek přesného použití rovnice (4) stupeň větší než 10. Proto je rovnice 

(4) definována pouze pro plochy, kde A > 0,046 416 %. Stupeň 10 se tedy přiřadí povrchu bez 

jakýchkoliv projevů koroze podkladového kovu. U vad místního charakteru lze použít 

fotografie a porovnávací obrázkové.  
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Stanovení stupně změny vzhledu RA se stanoví podle ČSN EN ISO 10289: 

a) typu vady uvedené v Tab. 8  

b) plochy s příslušnou vadou, což se vyjádří pomocí stupnice 10 až 0 uvedené  
v Tab. 9 

c) subjektivního hodnocení stupně znehodnocení, např.: vs = velmi slabé; s = slabé; 
m = mírné; x = silné 

Tab. 9 Stupeň ochrany (Rp) a změny vzhledu (RA) 

Plocha vad A [%] Stupně Rp nebo RA 

Bez vad  10 

0 < A ≤ 0,1 9 

0,1 < A ≤ 0,25 8 

0,25 < A ≤ 0,5 7 

0,5 < A ≤ 1,0 6 

1,0 < A ≤ 2,5 5 

2,5 < A ≤ 5,0 4 

5,0 < A ≤ 10 3 

10 < A ≤ 25 2 

25 < A ≤ 50 1 

50 < A 0 

 

E. Změna hmotnosti 

Způsob hodnocení hmotnostních změn se používá na vzorcích materiálů, kdy je rychlost koroze 

určována z rozdílu hmotnosti před a po expozici (viz Tab. 10). Citlivost této metody je úměrná 

době expozice. Z toho vyplývá, že čím je delší expozice, tím je lepší citlivost a také se vzrůstem 

poměru povrchu vzorku a jeho hmotnosti dle ČSN EN ISO 9227. Tento způsob měření určuje 

časovou závislost koroze. Před expozicí se upravuje tvar, velikost i povrch vzorku tak, aby 

vyhovoval účelu a typu zkoušky. Po expozici je vzorek zbaven korozních produktů. Nejčastěji 

se odstranění korozních produktů provádí chemicky podle normy ČSN ISO 8407.  
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Tab. 10 Přípustné rozmezí hmotnostních úbytků zinkových a ocelových referenčních 

vzorků při ověřování korozní agresivity v komoře. Příloha B, kapitola B. 4,  

Tabulka B. 1 normy ČSN EN ISO 9227  

Zkušební 
metoda 

Doba trvání 
zkoušky  

[h] 

Přípustné rozmezí 
hmotnostních úbytků 

zinkových referenčních 
vzorků  
[g/m2] 

Přípustné rozmezí 
hmotnostních úbytků 

ocelových referenčních 
vzorků  
[g/m2] 

NSS 48 50 ± 25 70 ± 20 

AASS 24 30 ± 15 40 ± 10 

CASS 24 50 ± 20 55 ± 15 

F. Stanovení korozní rychlosti  

Pro stanovení hmotnostního úbytku kovu [g/m2], příp. z úbytku kovu [μm], se zjištěný úbytek 

hmotnosti vydělí plochou povrchu exponovaného zkušebního vzorku. V případě FeZn trubek 

bylo využito magneticko-indukčního tloušťkoměru dle požadavku ISO 2178 s rozlišením  

0,1 μm v rozsahu 1 až 100 μm s přesností ±1 μm. Měřící body byly voleny na ose trubky. 

V případě tloušťky CorTen plechu bylo provedeno měření tloušťky pomocí ultrazvukového 

tloušťkoměru se sondou s rozlišením 1 μm. Před každým měřením byla provedena kalibrace 

dle standardu tloušťky měrky a poté bylo přistoupeno k měření na zkušebních vzorcích s 

použitím gelového vazebného prostředku. Při měřeních po expozicích bylo vždy provedeno 

očištění povrchů od korozních zplodin, na každém zkušebním vzorku byly 3 zkušební místa. 

Z hmotnostních úbytků lze stanovit rychlost koroze podle (5), v případě rovnoměrné koroze i 

podle rovnice (6).  

�� =
�

�
· ��č�� ℎ���� � ���� [! · "#$ · ��%#�]      (5) 

�� =
'

(

�
· ��č�� ℎ����) � ���� =

*

�
· ��č�� ℎ���� � ����["" · ��%#�]    (6) 

kde vk je korozní rychlost, K je korozní úbytek v g.m-2, U je korozní úbytek v mm,  

V je objemový úbytek materiálu, S je plocha exponovaných vzorků a t je doba expozice.  

G. Změny zjištěné mikroskopicky 

K pozorování mikrostruktury materiálů se používají optické mikroskopy, které jsou vybaveny 

snímací kamerou, jež umožňuje zaznamenávat fotografie, které jsou ukládány na čtecí kartu. 

Zvětšení mikroskopu závisí na vybraném druhu. Zvětšení objektivu je odstupňováno v řadě 5x, 

10x, 20x a 100x. Vhodné zvětšení je cca 1000x. Pozorování může být jak ve světlém, tak 

v tmavém poli nebo pomocí polarizovaného světla.  
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V rámci experimentu bylo použito mikroskopické hodnocení korozivních změn ve světlém poli 

na optickém mikroskopu LEICA DM4000 M LED. 

H. Chemické hodnocení vrstev patiny  

Ze vzorků se mechanicky odebrala vrstva korozních produktů a provedla se rtg. difrakční 

analýza. Dle výsledků provedené vrstvy patiny se vypočítá PAI index (7). 

Složení vrstvy patiny se mění v závislosti na době a podmínkách expozice patinujících ocelí. 

Hlavní složky korozních produktů oceli jsou goethit α-FeOOH (nejstabilnější fáze), akaganeit 

β-FeOOH,  lepidokrokit γ-FeOOH, magnetit Fe3O4 a také amorfní a nestechiometrické 

sloučeniny. Korozní sloučeniny se mohou vyskytovat současně v krystalické i částečně amorfní 

fází. Fáze mohou podléhat transformacím a složení patiny se může měnit v tloušťce vrstvy.  

Akaganeit β-FeOOH je typický pro prostředí s chloridy. Lepidokrokit γ-FeOOH  je nestabilní 

sloučenina, která podléhá transformaci na magnetit nebo maghemit γ-Fe2O3 v prostředí 

obsahujícím kyslík. Goethit α-FeOOH může přispívat k ochranným vlastnostem povrchové 

vrstvy, protože je více stabilní a jestliže je přítomen ve formě malých částic, zabraňuje 

pronikání vody, kyslíku a chloridových iontů do spodních vrstev rzi a k povrchu oceli. (17)   

Na základě porovnání poměrů jednotlivých sloučenin lze definovat index PAI (Protective 

Ability Index) (18).  

+�,- =
-

.∗
        (7) 

Kde  γ 0 + 2 + 3, součet hmotnostní koncentrace α-FeOOH (α), γ-FeOOH (γ), β-

FeOOH (β) a Fe3O4 (s). 

V případě, že je PAIα > 1, vrstva patiny je ochranná a korozní rychlost je nižší než  

10 μm.rok-1. V případě, že PAIα < 1, je nutné vypočítat PAIβ pro stanovení dalšího kritéria 

ochranného účinku vrstvy dle (8). 

+�,4 =
(456)

.∗
        (8) 

V případě, že je PAIβ > 0,5, vrstva patiny vykazuje částečnou ochranu, pokud PAIβ < 0,5, pak 

vrstva korozních produktů nevykazuje žádné ochranné vlastnosti.  

  



 

 71 

9.2. Dlouhodobý monitoring koroze  

9.2.1. Monitorované konstrukce VVN 

Pro provedení vyhodnocení dlouhodobého monitoringu korozních procesů u stávajících 

ocelových sloupů VVN bylo využito výsledků činnosti monitoringu koroze vybraných 

konstrukcí prováděného společností E.On Česká republika s.r.o. za spolupráce zaměstnanců 

centra AdMaS. Rozsah monitoringu byl následující: 

A. Vháněné FeZn stožáry s polymerní povrchovou úpravou 

− Linka Holešov V5579 V573 podpěrný bod P.B. 18 (dále jako P.B. 18) 

− Linka Holešov V5579 V573 podpěrný bod P.B. 14 (dále jako P.B. 14) 

− Linka Holešov V5579 V573 podpěrný bod P.B. 12 (dále jako P.B. 12) 

U monitorovaných vháněných stožárů byla ve spodní části stožárů provedena protikorozní 

ochrana (PKO) polymerním ochranným nátěrem.  

  

Obr. 25 Pohled na měřící základnu u 
sloupu VVN P.B. 18 

Obr. 26 Celkový pohled na konstrukci 
stožáru P.B. 18 

 

 

Obr. 27 Pohled na měřící základnu u 
sloupu VVN P.B. 14 
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B. Příhradové stožáry (WS ocel Atmofix) 

− Linka V550 V559 podpěrný bod P.B. 124 (dále jako P.B. 124) 

  

Obr. 28 Konstrukce příhradových 
stožárů P.B. 124 

Obr. 29 Celkový pohled na konstrukci 
stožáru P.B. 124 

C. Příhradové stožáry s povrchovou úpravou Zn 

− Linka V550 V559 podpěrný bod P.B. 46 (dále jako P.B. 46) 

  

Obr. 30 Konstrukce příhradových 
stožárů P.B. 46 

Obr. 31 Celkový pohled na konstrukci 
stožáru P.B. 46 

9.2.2. Metodika zkoušek 

A. Ultrazvukové měření tloušťky ocelové konstrukce 

Měření tloušťky ocelových prvků bylo prováděno na značených místech pomocí 

ultrazvukového tloušťkoměru PocketMIKE (rozlišení 0,01 mm) společnosti GE Inspection 

Technologies, LP, England. Před každým měřením byla provedena kalibrace dle standardu 

tloušťky měrky a poté bylo přistoupeno k měření na zkušebních vzorcích s použitím gelového 

vazebného prostředku. Ultrazvukový tloušťkoměr vykazuje rozlišení 10 μm s přesností měření 

pro ocelové prvky ± 0,5 %. Na každém místě bylo naměřeno 8 ks měření, ze kterého byla 
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vypočtena průměrná hodnota tloušťky profilu. Přednostně bylo měřeno v místech, která jsou 

více exponovaná vlhkosti (viz schémata níže). 

Provedené četnosti: 5ks stožárů ā až 24x zkušební místo ā 4x ročně 

Postup měření: Měření tlouštěk OK bylo prováděno ve 3 výškových úrovních označených A, 

B, C pro výšku 0,1, 1,0 a 2,0m od základové patky.  

U vháněných sloupů, kde ve spodní úrovni byla provedena PKO, bylo toto měření provedeno 

ve vyšších úrovních s FeZn povrchovou úpravou, tedy úrovních A, B, C pro výšku 4,1, 5,0 a 

6,0 m. V každé výškové úrovni bylo provedeno 6 – 8 měření s označením měřícího místa číslem 

1 – 8 (viz následující fotodokumentace). Bylo provedeno 8 měření u masivnějších stožáru,  

u kterých dřík byl 16ti stěn, u subtilnějších stožáru s dříkem s 12ti-stěnu bylo provedeno měření 

6ks na každé výškové úrovni. 

Měření tlouštěk OK bylo prováděno na označených místech (foto níže), kde  

T – označovalo místo měření tloušťky profilu OK - ocelové konstrukce 

N – označovalo místo měření PKO - protikorozní ochrany (FeZn, polymerní nátěr). 

 

Obr. 32 Měřící bod A pro vháněný stožár  Obr. 33 Měřící bod B pro vháněný stožár 

 

Obr. 34 Měřící bod N a t pro měření 
tloušťky PKO, výšková úroveň 0,1 m 

Obr. 35 Měřící bod N a T pro měření tloušťky 
OK a tloušťky PKO , výšková úroveň 6,0 m 
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Obr. 36 Průběh měření tloušťěk OK a PKO, 
vháněné stožáry 

Obr. 37 Průběh měření Průběh měření 
tloušťěk OK a PKO, vháněné stožáry 

U příhradových stožáru bylo provedeno vždy 8 měření v každé výškové úrovni. Rozložení 

jednotlivých měřících výškových úrovní A, B a C a měřících míst tlouštěk OK je uvedená na 

následujících schématech. 

 
Obr. 38 Měřící bod pro příhradový 
stožár 

Obr. 39 Měřící bod N a T pro měření 
tloušťky OK a tloušťky PKO , výšková 
úroveň 1,0 m 

 
 

Obr. 40 Měřící bod B pro příhradový 
stožár 

Obr. 41 Měřící bod pro příhradový stožár 
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Obr. 42 Lokalizace meřících míst na 
vháněných stožárech 

Obr. 43  Lokalizace meřících míst na 
příhradových stožárech  

 

B. Dlouhodobé měření tloušťky PKO 

Měření tloušťky PKO bylo prováděno zejména u žárového pozinku vháněných stožárů a 

případně i polymerního nátěru tloušťkoměrem TopCheck Fe (rozlišení 0,1 µm) v četnosti 

měření 10× na zkušební místo. 

Pro vrstvu zinku na stožárech byla průběžně zjišťována tato tloušťka anodické vrstvy pomocí 

měření přístroje TOP-CHECK Fe (rozlišení 0,1 µm) společnosti List-Magnetik GmbH, 

Leinfelden-Echterdingen. Magneticko-indukční tloušťkoměr dle požadavku ISO 2178 pracuje 
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s rozlišením 0,1 μm v rozsahu 1 až 100 μm s přesností ±1 μm. Na každém místě bylo naměřeno 

8 ks měření, ze kterého byla vypočtena průměrná hodnota tloušťky profilu. 

Provedené četnosti: 5 stožárů ā až 24x zkušební místo ā 4x ročně. 
 
Postup měření: Měření tlouštěk PKO bylo prováděno stejným postupem použitým při 
stanovení tloušťky OK (viz kapitola výše). 

C. Sledování vlhkosti a teploty 

Bylo provedeno osazením datalogeru (programovatelné měřící čidlo s pamětí) na snímání 

vzdušné vlhkosti a teploty v interiéru a exteriéru vháněných stožárů pro evidenci případné 

kondenzaci vlhkosti v interiéru stožáru. Toto sledování změn teplot a vlhkosti v exteriéru a 

interiéru vháněných stožárů bylo kontinuálně prováděno 365 dní, tak aby bylo možné 

postihnout případné vlivy na vznik podmínek pro korozi interiéru vháněných sloupů při všech 

ročních období. Záznam dat pro vyhodnocení byl prováděn v denním 20ti minutovém intervalu, 

denně bylo provedeno 72 záznamů aktuální teploty a vlhkosti. 

Provedené četnosti: 2ks stožár ā až 2x zkušební místo ā průběžné denní měření v horizontu  

12 měsíců. 

Postup měření: 

Osazení datalogeru do interiéru bylo provedeno pomocí montážního otvoru. V interiéru byl 

dataloger osazen na stojan cca 0,2m nad úrovní betonu patky (v případě kondenzace by spodní 

část byla kondenzátem a tedy i vlhkostí zasažena nejvíce). V exteriéru byl dataloger osazen na 

revizní žebřík cca 4m od okolního terénu. Pro možnost korektního posouzení kondenzace 

vlhkosti vnitřního prostředí na vnitřním povrchu ocelového pláště byl jeden dataloger osazen 

čidlem připevněným přímo na plášť předmětného stožáru. Byla tedy sledováno i teplota 

ocelového pláště vháněného stožáru. Měření bylo provedeno po celý kalendářní rok 2013, 

v denních intervalech měření prvků vlhkosti a teploty. V rámci stahování dat z datalogerů byla 

vždy provedena vizuální kontrola interiéru předmětného stožárů, zejména evidence případné 

zkondenzované vlhkosti na vnitřní straně dříku stožáru. 

D. Vizuální posouzení vnitřní strany vháněných stožárů  

Postup měření: Při primárním měření a osazení datalogerů na předmětné stožáry byla 

provedena podrobná prohlídka interiérů stožárů.   
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10. VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

10.1. Laboratorní zrychlené zkoušky korozní odolnosti 

A. Vzhled zkušebních vzorků po zkoušce 

Vzhledové vlastnosti vzorků tvoří řadu optických charakteristik povrchu. Tyto vlastnosti 

představují jak rozhodující parametry jakosti, tak barvu a lesk povrchu. Povrch zkušebních 

vzorků po korozním napadení se tedy nejprve hodnotil vizuálně (pouhým okem).  

Vzhled vzorků během NSS testu zrychleného korozního působení 

 

Obr. 44  Pohled na část zkušebních těles, 

NSS test, 48 hod 

Obr. 45  Pohled na sady zkušebních těles, 

NSS test, 288 hod 

 

Obr. 46  Pohled na sadu zkušebních těles, 

NSS test, 432 hod  

Obr. 47  Pohled na patinu CorTen A vzorku, 

NSS test, 624 hod 
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Obr. 48  Pohled na část vzorků sady 

zkušebních těles, NSS test, 96 hod 

Obr. 49  Pohled na sadu zkušebních těles, 

NSS test, 288 hod 

  

Obr. 50  Pohled na sadu zkušebních těles, 

NSS test, 336 hod 

Obr. 51  Pohled na sadu zkušebních těles, 

NSS test, 624 hod 

B. Vzhled zkušebních vzorků po odstranění povrchových korozních zplodin 

Vizuální hodnocení povrchu se provedlo se po odstranění povrchových korozních zplodin.  

U vzorků se poté provedlo vizuální zhodnocení. 

  

Obr. 52 Povrch vzorku CorTen před expozicí 
NSS testu  

Obr. 53 Povrch vzorku CorTen po  
144 hodinách NSS testu po chemickém 

odstranění korozních produktů  
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Obr. 54 Povrch vzorku CorTen po 384 
hodinách NSS testu po chemickém odstranění 

korozních produktů 

Obr. 55 Povrch vzorku CorTen po 624 
hodinách NSS testu po chemickém odstranění 

korozních produktů 

 
Po 48 hodinách působení doby expozice bylo na vzorcích zřetelné lokální korozní napadení u 

vzorků WS ocelí, naopak u FeZn vzorků nebylo znatelné porušení povrchu bodovou či plošnou 

korozí. První projevy koroze se u FeZn vzorků v matrici oceli (nikoliv Zn povlaku) vytvořily 

výrazně až po 336 hodinách expozice, kdy se projevily dle očekávání na hranách vzorků (ty se 

dle norem nezapočítávají do hodnocení), po době 384 hod se objevila bodová koroze i v ploše 

FeZn vzorků.  

C. Metalografické vyhodnocení korozního napadení 

Metalografické vzorky byly připraveny standardními metalografickými postupy na přístroji 

Struers Accutom, Struers LaboPress-3, Struers Dap-7. Tyto výbrusy byl poté posouzeny na 

mikroskopu, byl vyhodnocen typ a rozsah korozního poškození. Výsledky byly porovnávány 

se schématy uvedenými v normě ČSN 03 8137. 

D. Počet a rozložení korozních defektů 

Koroze kovu se může projevovat jednak zcela zjevně – úbytkem hmotnosti a tvorbou korozních 

produktů, jednak změnami materiálů, které nejsou sice tak zjevné (např. ztráta pevnosti, 

tažnosti, vznik mikrotrhlin), ale projeví se za čas korozním poškozením struktury např. 

korozním praskáním. Různé formy korozního napadení závisí na materiálu (druh, struktura, 

vlastnosti, čistota), na korozním prostředí a na podmínkách, kterým je materiál v korozním 

prostředí vystaven.  

V normě ČSN EN ISO 10 289 je uveden systém vyhodnocení zhoršení vlastností povlaku, 

podle kterého se postupovalo. Metoda používá hodnocení vzhledu povlaku a hodnocení 

rozsahu koroze. Výsledky hodnocení vzhledu povrchu, označený jako celkové vyhodnocení, 
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se zaznamenává jako dva samostatné stupně hodnocení a to stupeň ochrany RP a stupeň změny 

vzhledu RA. 

Tab. 11 Hodnocení stupně ochrany RP / stupně změny vzhledu RA zkušebních vzorků WS 

ocelí CorTen a stupně ochrany ocelí s Zn povlakem v průběhu expozice NSS testu  

Označení 

vzorku 

Doba trvání NSS testu 

48 96 144 192 240 288 

CorTen -/3 -/2 -/1 -/1 -/1 -/0 

FeZn 10/6 s A 10/6 s A 10/6 s A 10/6 s B 10/6 s B 9/6 s B 

 336 384 432 480 528 576 

CorTen -/0 -/0  -/0 -/0 -/0 -/0 

FeZn 6/6 m B 6/6 m B 6/6 m B 6/5 m B 6/5 m B 5/5 m B 

 624      

CorTen -/0      

FeZn 5/5 m B      

E. Změna hmotnosti 

Stanovení zkoušky se provádělo pomocí hodnocení hmotnostních změn vzorků s přepočtem na 

plošné korozní úbytky a z rozdílů tlouštěk ocelí (CorTen vzorky) a tlouštěk Zn povlaku (FeZn 

vzorky) po ukončení jednotlivých časových období. Citlivost metody je úměrná době expozice. 

Z toho vyplývá, že čím je delší doba expozice, tím je lepší citlivost a také se vzrůstem poměru 

povrchu vzorku a jeho hmotnosti. Veškeré průměrné hodnoty hmotnostních úbytků jsou 

uvedeny v následující Tab. 12.  

Tab. 12 Procentuální průměrné hmotnostní úbytky vzorků v klimatické komoře, NSS test 

Označení 
vzorku Doba expozice [hod] 

 48 96 144 192 240 

 
Hmotnostní úbytek  

[%]/[g/m2] 
CorTen 0,12 23,783 0,28 54,583 0,36 70,967 0,63 125,425 1,00 197,742 
FeZn 0,12 13,817 0,20 23,754 0,26 30,295 0,27 31,009 0,28 32,457 

Označení 
vzorku Doba expozice [hod] 

 288 336 384 432 480 
CorTen 1,15 227,317 1,74 344,600 2,27 448,475 2,56 506,517 2,63 519,425 
FeZn 0,36 56,287 0,63 82,639 0,93 108,746 1,32 153,106 1,77 205,503 

Označení 
vzorku Doba expozice [hod] 

 528 576 624   
CorTen 2,68 529,808 2,50 494,583 2,71 536,550     
FeZn 2,18 253,104 2,57 298,463 2,96 343,801     
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F. Stanovení korozní rychlosti  

Výpočet korozní rychlosti byl proveden z hodnot hmotnostních úbytků [g.m-2] a také 

z hmotnostních úbytků (μm), vše pro vzorky patinující oceli CorTen A a FeZn. Vypočítané 

hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 13. V případě ocelí FeZn byl hmotnostní úbytek 

dopočten z pravidelného měření úbytku Zn povlaku, v případě vzorků CorTen pomocí měření 

tloušťky vzorků.  

Tab. 13 Hodnoty korozní rychlosti pro vzorky CorTen A a FeZn po expozici zrychlenému 

koroznímu NSS testu  

CorTen A 

doba 
expozice 

Hmotnostní 
úbytky [g.m-2] 

Rychlost koroze 
[g.m-2.rok-1] 

Průměrné 
hmotnostní 
úbytky [μm] 

Průměrná 
rychlost koroze 

[mm.rok-1] 

48 23,783 4340,5 24,1 4,40 

96 54,583 4980,7 37,3 3,40 

144 70,967 4317,1 66,1 4,02 

192 125,425 5722,5 84,5 3,86 

240 197,742 7217,6 92,9 3,39 

288 227,317 6914,2 111,7 3,40 

336 344,600 8984,2 132,7 3,46 

384 448,475 10230,8 145,5 3,32 

432 506,517 10271,0 142,2 2,88 

480 519,425 9479,5 145,5 2,66 

528 529,808 8790,0 145,6 2,42 

576 494,583 7521,8 146,6 2,23 

624 536,550 7532,3 154,4 2,17 
 

FeZn 

doba 
expozice 

Hmotnostní 
úbytky [g.m-2] 

Rychlost koroze 
[g.m-2.rok-1] 

Průměrné 
hmotnostní 
úbytky [μm] 

Průměrná 
rychlost koroze 

[mm.rok-1] 

48 13,817 2521,7 5,5 1,00 

96 23,754 2167,5 10,5 0,96 

144 30,295 1843,0 16,6 1,01 

192 31,009 1414,8 19,1 0,87 

240 32,457 1184,7 24,4 0,89 

288 56,287 1712,1 34,5 1,05 

336 82,639 2154,5 42,5 1,11 

384 108,746 2480,8 51,5 1,17 

432 153,106 3104,6 57,7 1,17 

480 205,503 3750,4 65,5 1,20 

528 253,104 4199,2 68,8 1,14 
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FeZn 

doba 
expozice 

Hmotnostní 
úbytky [g.m-2] 

Rychlost koroze 
[g.m-2.rok-1] 

Průměrné 
hmotnostní 
úbytky [μm] 

Průměrná 
rychlost koroze 

[mm.rok-1] 

576 298,463 4539,1 75,8 1,15 

624 343,801 4826,4 82,2 1,15 

G. Změny zjištěné mikroskopicky 

Pohled na korozivní zbarvení a makrostrukturu povrchu je patrný na následujících snímcích.  

 

Obr. 56 Pohled na rozložení korozivních projevů pro CorTen A ocel po 240 
hod expozice NSS testu, zv. 50x 

 

Obr. 57 Pohled na rozložení korozivních projevů pro CorTen A ocel po 
240 hod expozice NSS testu, zv. 100x 
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H. Chemické hodnocení vrstev patiny  

Výsledy provedené rtg. difrakční analýzy jsou uvedeny na Obr. 59. Pro stanovení koncentrací 

jednotlivých fází byly zavedeny zjednodušení, neboť jejich kvantifikace je velmi náročná.  

Výsledky jednotlivých hodnot fází jsou uvedeny v Tab. 14. 

 

Obr. 58 Detail korozních produktů na CorTen A, ze kterého byla provedena RTG analýza 

 

Obr. 59 Rentgenogram korozních zplodin (patiny) vzorků CorTen A po  
624 hodinách expozice NSS testu 

Tab. 14 Složení korozních produktů po 624 hod expozice NSS testu na vzorcích Corten A 
Doba expozice Fázové složení PAIα PAIβ 

644 
Silný lepidokrokit, zřetelný goethit, magnetit, 
hematit 

0,28 0,56 
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10.2. Dlouhodobý monitoring koroze  

10.2.1. Ultrazvukové měření tloušťky ocelové konstrukce 

A. Vháněné FeZn stožáry s polymerní povrchovou úpravou 

Výsledky měření tlouštěk OK (ocelkové konstrukce) stožárů P.B. 18, P.B. 14 a P.B. 12 v období 

2012 – 2015 jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. 15 Výsledky měření tlouštěk ocelové konstrukce na stožáru P.B. 18. 

Období Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk OK [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 

1/2012 18 

A - 4,1 10,8 9,84 9,96 10,38 10,54 10,55 10,53 10,91 10,44 

B - 5,0 9,98 11,2 10,51 10,05 10,56 10,33 11,28 11,64 10,69 

C - 6,0 10,51 11,07 10,47 11,19 11,52 11,34 11,13 10,54 10,97 

    Odchylky od primárního měření tlouštěk OK [mm] 

3/2013 18 

A - 4,1 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B - 5,0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 -0,02 0,00 

C - 6,0 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,02 0,00 0,01 0,00 

4/2013 18 

A - 4,1 -0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

B - 5,0 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 

C - 6,0 -0,02 -0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 

1/2014 18 

A - 4,1 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,00 

B - 5,0 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C - 6,0 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 -0,02 0,00 0,00 

2/2014 18 

A - 4,1 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 

B - 5,0 -0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C - 6,0 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 

3/2014 18 

A - 4,1 -0,02 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,00 

B - 5,0 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,02 0,01 0,00 0,00 

C - 6,0 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,01 0,00 

4/2014 18 

A - 4,1 -0,02 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,01 

B - 5,0 0,01 0,01 -0,02 0,01 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 0,00 

C - 6,0 0,00 -0,02 0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,00 0,00 -0,01 

1/2015 18 

A - 4,1 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01 

B - 5,0 -0,01 -0,02 -0,02 0,01 0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,01 

C - 6,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 

2/2015 18 

A - 4,1 -0,01 -0,01 0,00 -0,02 0,00 -0,02 0,01 0,00 -0,01 

B - 5,0 0,00 -0,03 -0,03 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,01 

C - 6,0 -0,01 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 

3/2015 18 

A - 4,1 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 

B - 5,0 -0,02 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 

C - 6,0 0,00 -0,01 -0,03 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 
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Vzhledem k značnému množství naměřených dat jsou dále u jednotlivých stožáru uvedeny 

pouze primárně naměřené hodnoty z období 2/2012 a dále pouze průměrné hodnoty odchylek 

od primárního měření jednotlivých měření ve výškových úrovní A, B a C.  

Tab. 16 Výsledky měření tlouštěk OK na stožáru P.B. 14. 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk OK [mm]  

1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 

2/2012 14 
A - 4,1 8,31 8,43 8,31 8,34 9,34 8,61 - - 7,72 
B - 5,0 8,26 8,29 8,31 8,49 8,28 8,31 - - 8,32 
C - 6,0 8,39 8,42 9,2 9,16 8,34 8,83 - - 8,72 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Průměrné odchylky od primárního měření tlouštěk OK [mm] ve  
výškových úrovní A, B, C 

3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

celé 
období 

14 
A - 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
B - 5,0 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 0,00 
C - 6,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 

Tab. 17 Výsledky měření tlouštěk OK na stožáru P.B. 12. 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk OK [mm]  

1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 

2/2012 12 
A - 4,1 6,34 6,32 6,32 6,27 6,42 6,27 - - 6,32 
B - 5,0 6,6 6,56 6,54 6,45 6,51 6,53 - - 6,53 
C - 6,0 6,39 6,51 6,35 6,41 6,5 6,37 - - 6,42 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Průměrné odchylky od primárního měření tlouštěk OK [mm] ve  
výškových úrovní A, B, C 

3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

celé 
období 

12 
A - 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 
B - 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 
C - 6,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
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B. Příhradové stožáry (WS ocel Atmofix) 

Výsledky měření tlouštěk ocelkové konstrukce stožárů P.B. 124 v období 2012 – 2015 jsou 
uvedeny v následující Tab. 18. 

Tab. 18 Výsledky měření tlouštěk OK na stožáru P.B. 124. 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk OK [mm]  Průměr 
nosné 
stojky 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2/2012 124 
A - 0,1 12,46 7,5 11,8 7,95 11,95 7,85 12,15 7,85 12,07-7,77 
B - 1,0 12,43 7,81 11,82 7,75 12,01 7,78 11,87 7,74 12,09-7,78 
C - 2,0 12,08 7,82 11,65 7,9 12,14 7,65 11,97 7,62 11,96-7,79 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Průměrné odchylky od primárního měření tlouštěk OK [mm] ve  
výškových úrovní A, B, C 

3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

celé 
období 

124 
A - 0,1 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 
B - 1,0 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 
C - 2,0 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 

C. Příhradové stožáry s povrchovou úpravou Zn 

Výsledky měření tlouštěk ocelkové konstrukce stožárů P.B. 46 v období 2012 – 2015 jsou 
uvedeny v následující Tab. 19. 

Tab. 19 Výsledky měření tlouštěk OK na stožáru P.B. 46. 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk OK [mm]  Průměr 
nosné 

stojky* 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2/2012 46 
A - 0,1 6,34 4,7 7,18 4,91 7,85 4,25 6,98 4,68 7,12/4,62 
B - 1,0 6,38 4,71 6,64 4,85 6,79 4,69 7,54 4,24 6,60/4,75 
C - 2,0 7,41 4,81 7,72 4,56 6,89 4,35 7,24 4,78 7,34/4,57 

Období 
(čtvrtletí) 

Stožár 
Výšková 
úroveň 

[m] 

Průměrné odchylky od primárního měření tlouštěk OK [mm] ve  
výškových úrovní A, B, C 

3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

celé 
období 

46 
A - 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 
B - 1,0 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 
C - 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 

*průměrná hodnota svislých nosných stojek/průměrná hodnota šikmých spojek příhradoviny 
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10.2.2. Dlouhodobé měření tloušťky PKO 

A. Vháněné FeZn stožáry s polymerní povrchovou úpravou 

Výsledky měření tlouštěk protikorozní ochrany (Zn anodického povlaku) stožárů P.B. 18, P.B. 

14 a P.B. 12 v období 2012 – 2015 jsou uvedeny v následujících tabulkách. $ 

Tab. 20 Výsledky měření tlouštěk PKO na stožáru P.B. 18. 

Období 
(čtvrtletí) Stožár 

Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk PKO [μm]  

1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 

2/2012 18 
A - 0,1 123,7 115,1 94,0 119,1 119,7 109,7 116,3 117,7 114,4 
B - 1,0 120,6 131,7 138,3 128,9 117,7 123,1 136,6 128,9 128,2 

C - 2,0 140,9 119,1 132,6 112,3 155,7 122,3 119,1 126,6 128,6 
    Odchylky od primárního měření tlouštěk PKO [μm] 

3/2013 18 
A - 0,1 -1,8 -0,5 -1,1 -1,0 -1,1 -1,4 -1,4 -1,0 -1,2 
B - 1,0 -0,8 -0,6 -1,4 -0,9 0,4 -0,6 -0,4 -1,1 -0,7 
C - 2,0 -1,1 -0,3 -1,1 -1,5 -1,2 -0,9 -1,6 0,0 -1,0 

4/2013 18 
A - 0,1 -0,9 -1,3 -1,5 -1,7 -1,4 -2,0 -1,7 -1,2 -1,5 

B - 1,0 -0,3 -0,4 -1,0 -0,7 -0,4 -0,7 -0,7 -0,4 -0,6 

C - 2,0 -0,4 -0,2 -1,1 -0,6 -0,4 0,2 -0,1 -0,2 -0,4 

1/2014 18 
A - 0,1 -3,8 -3,2 -2,8 -2,9 -3,0 -3,5 -2,4 -2,9 -3,1 

B - 1,0 -3,2 -2,9 -3,4 -3,3 -3,2 -3,1 -2,8 -2,7 -3,1 

C - 2,0 -2,9 -2,7 -2,9 -3,4 -3,2 -3,0 -3,0 -2,9 -3,0 

2/2014 18 
A - 0,1 -3,1 -3,0 -3,2 -2,9 -3,0 -3,6 -2,8 -3,1 -3,1 
B - 1,0 -3,0 -3,0 -3,3 -3,0 -3,0 -3,0 -2,9 -3,0 -3,0 
C - 2,0 -2,9 -2,9 -3,1 -3,0 -3,1 -2,6 -2,9 -2,9 -2,9 

3/2014 18 
A - 0,1 -3,2 -3,2 -3,0 -3,2 -3,2 -3,5 -3,0 -3,2 -3,2 
B - 1,0 -3,0 -2,9 -3,4 -3,0 -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -3,1 
C - 2,0 -2,9 -3,2 -3,5 -3,5 -3,2 -3,0 -3,0 -3,4 -3,2 

4/2014 18 
A - 0,1 -3,1 -3,3 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -2,9 -3,3 -3,1 

B - 1,0 -3,0 -3,0 -3,2 -3,4 -3,2 -3,0 -3,2 -3,5 -3,2 

C - 2,0 -2,9 -3,0 -3,2 -2,8 -2,9 -2,9 -2,8 -3,2 -3,0 

1/2015 18 
A - 0,1 -5,4 -5,2 -5,0 -5,3 -4,8 -6,1 -5,2 -4,9 -5,2 

B - 1,0 -5,2 -5,4 -5,0 -4,9 -4,9 -5,5 -5,3 -5,3 -5,2 

C - 2,0 -4,9 -5,0 -5,1 -5,0 -4,4 -4,8 -4,9 -4,9 -4,9 

2/2015 18 
A - 0,1 -5,2 -5,4 -5,5 -5,3 -5,2 -5,9 -5,1 -5,1 -5,3 
B - 1,0 -5,3 -5,4 -5,1 -5,1 -5,1 -5,3 -5,5 -5,4 -5,3 
C - 2,0 -5,4 -5,3 -5,2 -5,4 -4,9 -4,9 -5,3 -5,4 -5,2 

3/2015 18 
A - 0,1 -5,6 -5,7 -5,9 -5,3 -5,4 -6,0 -5,6 -5,1 -5,6 
B - 1,0 -5,3 -5,0 -5,4 -5,2 -5,2 -5,4 -5,5 -5,6 -5,3 
C - 2,0 -5,4 -5,4 -5,0 -5,2 -5,8 -4,9 -4,9 -5,0 -5,2 
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Vzhledem k značnému množství naměřených dat jsou dále u jednotlivých stožárů uvedeny 

pouze primárně naměřené hodnoty z období 2/2012 a dále pouze průměrné hodnoty odchylek 

od primárního měření jednotlivých měření ve výškových úrovní A, B a C.  

Tab. 21 Výsledky měření tlouštěk PKO na stožáru P.B. 14. 

Období 
(čtvrtletí) Stožár 

Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk PKO [μm]  

1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 

2/2012 14 
A - 0,1 123,7 115,1 94,0 119,1 119,7 109,7 - - 113,6 
B - 1,0 120,6 131,7 138,3 128,9 117,7 123,1 - - 126,7 

C - 2,0 140,9 119,1 132,6 112,3 155,7 122,3 - - 130,5 

Období 
(čtvrtletí) Stožár 

Výšková 
úroveň 

[m] 

Průměrné odchylky od primárního měření tlouštěk PKO [μm] ve  
výškových úrovní A, B, C 

3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

celé 
období 14 

A - 0,1 -0,5 -0,6 -1,9 -2,2 -2,0 -4,8 -4,8 -5,1 -5,2 
B - 1,0 -0,9 -0,9 -3,2 -3,1 -3,1 -4,1 -5,0 -5,0 -5,1 

C - 2,0 -0,9 -1,1 -3,0 -3,3 -3,2 -5,2 -5,0 -5,0 -5,2 

Tab. 22 Výsledky měření tlouštěk PKO na stožáru P.B. 12. 

Období 
(čtvrtletí) Stožár 

Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk PKO [μm]  

1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 

2/2012 12 
A - 0,1 118,2 100,7 106,1 112,1 106,1 117,5 - - 110,1 
B - 1,0 104,3 109,6 99,6 114,6 113,2 121,1 - - 110,4 

C - 2,0 103,6 105,0 117,5 113,9 124,6 111,8 - - 112,7 

Období 
(čtvrtletí) Stožár 

Výšková 
úroveň 

[m] 

Průměrné odchylky od primárního měření tlouštěk PKO [μm] ve  
výškových úrovní A, B, C 

3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

celé 
období 12 

A - 0,1 -1,0 -1,5 -3,4 -3,2 -3,0 -3,2 -5,1 -4,9 -5,0 
B - 1,0 -0,4 -0,9 -2,9 -2,4 -2,9 -2,9 -4,9 -4,9 -5,4 

C - 2,0 -0,9 -0,5 -3,5 -3,4 -3,1 -3,1 -5,4 -5,2 -5,2 
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C. Příhradové stožáry s povrchovou úpravou Zn 

Výsledky měření tlouštěk protikorozní ochrany (Zn anodické ochrany) stožáru P.B. 46 v období 
2012 – 2015 jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 23. 

Tab. 23 Výsledky měření tlouštěk PKO na stožáru P.B. 46. 

Období 
(čtvrtletí) Stožár 

Výšková 
úroveň 

[m] 

Výsledky měření tlouštěk PKO [μm]  

1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr 

2/2012 46 
A - 0,1 116,1 127,8 122,2 133,9 116,1 128,3 114,4 128,3 123,4 
B - 1,0 113,3 127,8 116,7 116,1 123,3 127,8 113,3 115,6 119,2 

C - 2,0 128,3 123,9 128,3 119,4 122,8 113,9 115,6 124,4 122,1 

Období 
(čtvrtletí) Stožár 

Výšková 
úroveň 

[m] 

Průměrné odchylky od primárního měření tlouštěk PKO [μm] ve  
výškových úrovní A, B, C 

3/2013 4/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

celé 
období 46 

A - 0,1 -0,9 -1,1 -3,5 -3,2 -3,3 -3,5 -5,5 -5,4 -5,2 
B - 1,0 -0,7 -0,9 -3,4 -3,2 -3,3 -3,2 -5,2 -5,2 -5,4 

C - 2,0 -1,1 -1,2 -3,4 -3,3 -3,4 -3,1 -5,2 -5,4 -5,5 
 

10.2.3. Sledování vlhkosti a teploty 

Výsledky zjištěných tepelně-vlhkostních parametrů na předmětných ohraňovaných stožárech 

s polymerní povrchovou úpravou, konkrétně na stožárech: 

− Linka Holešov V5579 V573 podpěrný bod P.B. 18 (dále jako P.B. 18), 

− Linka Holešov V5579 V573 podpěrný bod P.B. 12 (dále jako P.B. 12), 

jsou uvedeny v tabulkách v příloze. S ohledem ke značnému množství naměřených dat jsou 

uvedeny průměrné denní hodnoty sledovaných veličin teploty vzduchu (v interiéru dříku a 

exteriéru) a relativní vlhkosti vzduchu (v interiéru dříku a v exteriéru).  

Pro kontrolu hodnot naměřených dat z dataloggerů byla provedena komparace s daty 

z meteorologické stanice Holešov od Českého hydrometeorologického ústavu z předmětného 

období 2014. V následujících grafech jsou uvedena porovnání naměřených veličin na 

předmětných vháněných sloupech VVN z obou zdrojů.  
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Graf 1 Komparace dat z meteorologické stanice Holešov a naměřených dat teplot 

venkovního vzduchu [°C] z dataloggeru 

Na základě výše uvedeného grafu lze konstatovat, že hodnoty zaznamenané dataloggery 

osazenými na exteriéru předmětných vháněných stožáru, plně korespondují s teplotami 

naměřenými na Meteorologické stanici Holešov Českého hydrometeorologického ústavu 

z předmětného období 2014. Prováděná měření teplotně-vlhkostních parametrů jsou hodnocena 

jako korektní. Dále byla provedena komparace hodnot teplot v průběhu sledovaného ročního 

období mezi teplotami interiéru dříku a exteriéru; a to pro oba dva sledované sloupy. Výsledky 

jsou uvedeny v následujících grafech.  

 
Graf 2 Komparace teplot vzduchu exteriéru a interiéru - podpěrný bod P.B. 12 [°C] z 

dataloggeru 
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Graf 3 Rozdíly teplot interiéru od exteriéru - podpěrný bod P.B. 12 [°C]  

z dataloggeru 

 
Graf 4 Komparace teplot vzduchu exteriéru a interiéru - podpěrný bod P.B. 18 [°C]  
z dataloggeru 
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Graf 5 Rozdíly teplot interiéru od exteriéru - podpěrný bod P.B. 18 [°C]  

z dataloggeru 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že maximální rozdíl průměrných denních teplot byl 
evidován: 

a) pro podpěrný bod P.B.12 dosažen dne 10.8.2014, kdy průměrná exteriérová teplota 

byla o 7,8 °C nižší než průměrná venkovní teplota.  
b) Pro podpěrný bod P.B.18 dosažen dne 28.7.2014 kdy průměrná exteriérová teplota 

byla o 6,6 °C nižší než průměrná venkovní teplota.  
 
Z hlediska maximálního rozdílu teplot dosaženého u P.B.12 bylo u tohoto stožáru přistoupeno 

k posouzení možné kondenzace vnitřního vzduchu na vnitřním plášti dříku. Výpočet rosného 

bodu byl proveden dle ČSN 73 0540-4 za použití údajů teploty a vlhkosti prostředí. Následně 

byly tyto hodnoty porovnány se skutečnou teplotou ocelového pláště pro posouzení, zda teplota 

pláště nedosahovala nižších teplot, než jsou stanovené teploty rosného bodu. Jak je patrné na 

následujícím obrázku, v průběhu dne nedošlo k poklesu teploty vnitřního pláště pod teplotu 

rosného bodu, což by jednoznačně vedlo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na vnitřním povrchu 

pláště. 
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Graf 6 Komparace teplot pláště a stanoveného rosného bodu vnitřního prostředí v průběhu 

dne 10.8.2014 - podpěrný bod P.B. 12 [°C] 

Již z celoročních průměrných denních hodnot vlhkosti vnitřního prostředí, které lze 

hodnotit jako konstantně suché prostředí s maximální relativní vlhkostí vzduchu do 50 %  

(průměrná hodnota rel. vlhkostí 39 %), je zřejmé, že vlhkost vnitřního prostření není nikterak 

podstatně dlouhodobě ovlivněna venkovním prostředím. Jedná se tedy o vnitřní uzavřené 

prostředí, na které je vliv venkovního prostředí zcela minimální v dlouhodobém měřítku 

sledování (rok 2014). 

Při posouzení jednotlivých denních hodnot teplot a vlhkosti vnitřního prostředí, 

stanovení teploty rosného bodu při naměřených hodnotách a následné komparaci s teplotou 

vnitřního pláště, je zřejmé, že krátkodobě je reálné, aby na vnitřním plášti docházelo ke 

kondenzaci vlhkosti uvnitř dříku na povrchu stožáru. Je nutné dále uvést, že se jedná  

o výjimečné situace za extrémních atmosférických zatížení daných konstrukcí, kdy vnitřní 

ohřáté prostředí vykazuje výrazně vyšší teplotu než náhlé zchlazený obvodový plášť. Reakce 

zejména teploty vnitřního prostředí na teplotu pláště je velmi rychlá. Jedná se tedy o krátkodobé 

situace řadově v délce 1-2 hodin. V sledovaném roce 2014 bylo zjištěno, že v 7 případech může 

k tomuto docházet. Nicméně celkový dopad na předmětnou konstrukci zanedbatelný. Tento 

závěr je potvrzen výsledky pravidelných vizuálních kontrol interiéru předmětných vháněných 

sloupů. Při žádné z provedených kontrol v období celého roku 2014nebyl evidován kondenzát 

na vnitřním povrchu či stopy po stékání kondenzátu po vnitřním povrchu pláště stožáru. Na 

základě provedeného monitoringu prostředí interiéru vháněných stožárů je zřejmé, že při 

žádném z extrémních atmosférických zatížení nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v takové 



 

 94 

míře, aby bylo vytvořeno prostředí vhodné pro vznik koroze povrchu interiérů vháněných 

stožárů.  

10.2.4. Vizuální posouzení vnitřní strany vháněných stožárů 

Při provádění měření tlouštěk OK a PKO byla vždy provedena vizuální kontrola interiéru 

předmětných vháněných sloupů. Na žádném z posuzovaných vháněných stožárech nebyly na 

stěnách interiéru evidovány stopy po vzniku kondenzátu na těchto plochách ani žádné projevy 

povrchové koroze.   

 

Obr. 60 Pohled do vnitřku ohraňovaného 
sloupu přes kontrolní otvor 

Obr. 61 Stav FeZn materiálu uvnitř 
ohraňovaného sloupu VVN 

 
Obr. 62 Stav FeZn materiálu uvnitř 
ohraňovaného sloupu VVN 

Obr. 63 Stav FeZn materiálu uvnitř 
ohraňovaného sloupu VVN 
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11. VYHODNOCENÍ A DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

11.1. Laboratorní zrychlené zkoušky korozní odolnosti 

Zrychlené laboratorní zkoušky korozní odolnosti byly provedeny za účelem komparace korozní 

odolnosti vybraných druhu kovových materiálů (používaných energetickou společnosti pro 

výstavbu linek VVN) při jejich vystavení stejnému agresivnímu prostředí (NSS testu). V prvé 

řadě je nutné si uvědomit, že při provádění těchto zrychlených zkoušek je ve většině případů ze 

samotného principu dosaženo vyšších korozních rychlostí, než je tomu při atmosférických 

zkouškách. Nicméně i z těchto zrychlených zkoušek lze vyvodit kinetiku korozivních procesů, 

typ vzhledu exponovaných zkušebních těles, typ korozního projevu a mnoho dalších 

potřebných parametrů.  

A. Hmotnostní úbytky WS oceli a FeZn oceli 

Z hlediska korozních projevů ocelí hraje z hlediska parametrů případných činitelů důležitou roli 

množství kyselých plynných složek v ovzduší, zejména obsah SO2. V současné době je 

průměrná koncentrace této složky na ploše vyšší než 80% České republiky nižší než  

15 μg.m-3.rok-1, tj. stupeň korozní agresivity C3. Vyšší průměrná koncentrace je 

v průmyslových aglomeracích (Ostravsko, severní Čechy, které lze zatřídit do stupně agresivity 

prostředí C4 dle ČSN ISO 9223). Právě s ohledem na tuto skutečnost je důležité řádně provést 

klasifikaci prostředí, ve kterém má být daný prvek použít a pak volit případné korozní přídavky 

nebo řádnou protikorozní ochranu. Protikorozní úprava ocelových prvků (PKO) prováděna 

výhradně nátěry nebo žárovým pozinkováním. 

Jelikož byla v rámci experimentu provedena komparace WS ocelí (uhlíková ocel 

nízkolegovaná) s ocelí mající anodickou ochranou Zn povlakem, je v následující tabulce 

provedena komparace hmotnostních úbytků pro ocel a zinek v jednotlivých stupních korozní 

agresivity. 

Tab. 24 Porovnání korozních úbytků uhlíkové oceli a zinku dne ČSN EN ISO 9223 

Stupeň korozní 

agresivity 

Roční korozní úbytek  

uhlíková ocel zinek 

Úbytek 

hmotnosti [g.m-2] 

Úbytek tloušťky  

[μm] 

Úbytek  

hmotnosti [g.m-2] 

Úbytek tloušťky  

[μm] 

C1 velmi nízká ≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1 
C2 nízká > 10 až 200 > 1,3 až 25 > 0,7 až 5 > 0,1 až 0,7 

C3 střední > 200 až 400 > 25 až 50  > 5 až 15 > 0,7 až 2,1 
C4 vysoká > 400 až 650 > 50 až 80 > 15 až 30 > 2,1 až 4,2 
C5-I velmi 

vysoká 
> 650 až 1500 > 80 až 200 > 15 až 30 > 4,2 až 8,4 
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Stupeň korozní 

agresivity 

Roční korozní úbytek  

uhlíková ocel zinek 

Úbytek 

hmotnosti [g.m-2] 

Úbytek tloušťky  

[μm] 

Úbytek  

hmotnosti [g.m-2] 

Úbytek tloušťky  

[μm] 

C5-M velmi 
vysoká 

> 650 až 1500 > 80 až 200 > 15 až 30 > 4,2 až 8,4 

CX - extrémní 1500 < rcorr ≤ 5500 200 < rcorr ≤ 700 60 < rcorr ≤ 180 8,4 < rcorr ≤ 25 

Z hlediska dosažených korozních úbytků hmotnosti bylo u obou typů zkušebních vzorků 

(CorTen A, FeZn) dosaženo po exploataci neutrální solné mlze téměř stejným hmotnostním 

úbytkům. Pro WS ocel bylo po 624 hod exploatace dosaženo úbytku cca 2,7%, pro FeZn ocel 

hodnoty 2,96 %. Dosažené plošné hmotnostní úbytky odpovídají exploataci prostředí C4 dle 

ČSN EN ISO 9223 pro WS ocel. Z hlediska průběhu časového nárůstu korozních zplodin je 

patrný poměrné lineární nárůst korozních úbytků do období expozice 400 hod pro WS oceli, po 

tomto období dochází evidentně k poklesu přírůstků, což charakterizuje vytvoření patiny 

korozních produktů na povrchu vzorků, viz Graf 7 a Graf 8. Naopak u FeZn vzorků je patrné, 

že v průběhu exploatace do 300 hod působení NSS testu nedochází k výrazným korozním 

úbytkům, teprve po tomto časovém období dochází k výraznému lineárnímu vzestupu. Tento 

trend lze připočíst ochranné anodické vrstvě Zn, která byla schopna zajistit dostatečnou 

odolnost proti korozi oceli.  

 

Graf 7 Průběh procentuálních hmotnostních úbytků pro ocel Cor-Ten A a ocel  

s povlakovou Zn úpravou při expozici NSS testu 
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Graf 8 Průběh hmotnostních úbytků [g.m-2] pro ocel Cor-Ten A a ocel s povlakovou Zn 

úpravou při expozici NSS testu 

B. Korozní rychlosti WS oceli a FeZn oceli 

Při zrychleném korozním testu ze své podstaty dochází k výraznější (mnohdy i kvantitativně 

vyšší) koncentraci agresivních činitelů, tudíž poté lze získat korozní rychlosti z dosažených 

hmotnostních úbytků, které nemusejí odpovídat korozní rychlosti při atmosférických 

expozicích. V tomto případě byl zvolen test neutrální solnou mlhou, ve které uhlíková CS ocel 

dosahuje po cca 1000 hod exploataci hmotnostní úbytek cca 175 μm. Dle tohoto úbytku lze 

zatřídit stupeň korozního prostředí C5, tj. prostředí velmi vysokou korozní agresivitou. 

Extrémní laboratorní zkouška korozní odolnosti byla vybrána kvůli rychlejšímu procesu tvorby 

koroze i přesto, že většina území v ČR je zatříděna ve stupni C2, příp. C3. Korozní rychlost 

byla po 624 hod expozice testu pro WS ocel (CorTen A) dosažena ve výši 7532,3 g.m-2.rok-1, 

resp. 2,17 mm.rok-1; pro FeZn vzorky pak dosažena ve výši 4826,4 g.m-2.rok-1, resp. 1,15 

mm.rok-1. Tyto korozní rychlosti jsou podstatně vyšší, než je dosaženo v atmosférických 

podmínkách viz Tab. 24. Obdobných hodnot hmotnostních úbytků patinujících ocelí, ze kterých 

byla vypočtena korozní rychlost, bylo dosaženo i pro WS ocel v obdobných studiích (19) (20). 

Korozní rychlost však daleko lépe demonstruje trend tvorby koroze na obou posuzovaných 

materiálech v časovém hledisku, jak je patrné na Graf 9 a Graf 10. 
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Graf 9 Grafické znázornění vypočtené korozní rychlosti [mm.rok-1] z provedeného NSS 

testu pro ocel CorTen A a FeZn ocel 

 

Graf 10 Grafické znázornění vypočtené korozní rychlosti [g.m-2.rok-1] z provedeného NSS 

testu pro ocel CorTen A a FeZn ocel 
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Závislost korozní rychlosti na časovém období exploatace vzorků NSS testu vykazuje vyšší 

korozní rychlosti WS ocelí. Nicméně dosažený trend na Graf 10 signalizuje evidentní snížení 

korozní rychlosti po vystavení 400 hod NSS expozici. Je tedy evidentní, že u WS oceli dochází 

po době cca 400 hod k poklesů korozních rychlostí. Tento jev signalizuje změnu korozního 

procesu souvisejícího s tvorbou ochranné vrstvy patiny mající korozivzdorný efekt. Naopak u 

FeZn ocelí je patrné, že rychlost koroze je do doby cca 300 hod působení NSS testu konstantní, 

a po uplynutí této doby dochází k lineárnímu nárůstu těchto rychlostí. Jak již bylo uvedeno 

výše, tento jev souvisí se ztrátou ochranné funkce vrstvy Zn (lokálně podpořené i výraznou 

změnou vzhledu podkladu Rp = 6) po časovém období 300 hod zrychleného NSS testu. Po 

tomto období je patrný lineární nárůst korozní rychlosti FeZn vzorků. Z hlediska vypovídací 

schopnosti je evidentní, že vyšší vypovídací schopnost korozní rychlosti byl dosažen z výpočtu 

z plošných korozních úbytků, které vykazují užší korelaci vyjádřenou mírou determinace R2.  

U vzorků CorTen A byla po 624 hod exploatace NSS testu provedena difrakční analýza za 

účelem výpočtu hodnot PAIα, příp. PAIβ, kterými lze stanovit účinnost vrstvy vytvořené patiny. 

Z rentgenogramů byla potvrzen přítomnost fází korozivních produktů, zejména velké množství 

lepidokrokitu, dále goethitu, magnetitu a hematitu. Výpočet byl proveden dle metodiky 

stanovené SVÚOM, která díky velmi náročnému stanovení obsahu dílčích částí využívá 

určitého zjednodušení (17). Dle (7) a (8) bylo vypočteno u vzorků CorTen A hodnoty PAIβ 

rovné 0,56, což signalizuje částečnou ochranu vrstvy patiny proti korozi. 

Při mikroskopickém posouzení povrchu obou typů zkoušených vzorků (mikroskopicky) bylo 

zjištěno, že u obou typů zkušebních vzorků byla zjištěna rovnoměrná koroze (i přes výskyt 

chloridů v expozičním prostředí). Rovnoměrné korozní napadení bylo potvrzeno pro oba dva 

typy exponovaných těles rovněž i metalografickým vyhodnocením. Porovnáním snímků hrany 

u vstupních vzorků a vzorků po expozici na provedených výbrusech je vidět rovnoměrný úbytek 

signalizující rovnoměrnou korozi. Na obou typech vzorků nebyly rovněž znatelné výrazné 

nehomogenity, jejichž tvar by se blížil puchýřům, nežádoucím texturám, průnikům korozních 

zplodin pod povrch.  

11.2. Dlouhodobý monitoring koroze stožárů VVN 

Pro monitoring koroze stávajících stožárů přenosových sítí VVN byly vybrány koncepce 

stožárů stávajících, tj. příhradových provedených z ocelí WS (oceli se zvýšenou odolností proti 

povětrnostním vlivům), a dále ke stožárům příhradové konstrukce a ohraňované konstrukce, 

v obou případech s povrchovou úpravou žárovým pozinkem.  
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Základní specifickou vlastností ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (tzv. 

patinující ocelí, WS ocelí) je jejich schopnost tvořit za vhodných atmosférických podmínek 

postupně na svém povrchu vrstvu oxidů (patiny), která významně zpomaluje rychlost koroze. 

Ochranná účinnost vzniklých vrstev oxidů závisí zejména na jejich schopnosti bránit proniku 

agresivního prostředí vrstvou a snižovat významně korozní rychlost. V běžných atmosférických 

podmínkách (korozní agresivita stupně C3) se v období cca 3 – 4 roky expozice díky vyvinuté 

vrstvě patiny na povrchu oceli sníží její korozní rychlost na hodnoty 5 – 7 μm∙r-1 na rozdíl od 

běžných konstrukčních uhlíkových ocelí, u kterých se sníží pouze na hodnotu 25 – 30 µm∙r-1. 

Co se týče korozních úbytků zinku, který je na stožárech VVN použit jako ochranná vrstva 

oceli, předpokládá se (např. dle ČSN ISO 9223, ČSN EN ISO 14713), že rychlost koroze všech 

zinkových povrchů ve všech typech prostředí je přibližně stejná, a při dlouhodobých expozicích 

(25-30 let) téměř lineární. Pro výpočet korozní rychlosti zinku uvádí ČSN ISO 9223 rovnici 

výpočtu zohledňující parametry teploty, koncentrace SO2 a Cl– a rovnovážnou vlhkost 

prostředí. Tyto roční úbytky jsou dle zkušeností nižší, než jsou skutečné hodnoty při 

atmosférické expozici. Stejný normativní předpis udává pro třídu C3 udává max. korozní 

úbytek 2,1 μm.rok-1, studie provedené na území ČR (21) uvádějí max. hodnot 1,2 μm.rok-1.  

Co se týče provedených měření in-situ na lince Holešov, byla měřena korozní rychlost ocelí 

používaných stožárů VVN, které byly rozdílného konstrukčního provedení. Sledovány byly 

parametry úbytků ocelí pomocí kontinuálního měření tlouštěk na stejných měřících bodech, a 

dále změna povrchové vrstvy žárového Zn u příhradových a ohraňovaných stožárů VVN.  

Korozní úbytky ocelí 

a) příhradové stožáry z WS ocelí Atmofix  

U stožáru P.B 124 byl po dobu 3 let evidován úbytek tloušťky profilu oceli 

o max. hodnotě 30 μm, tzn. byl dosažen roční úbytek tloušťky 10 μm.rok-1. Jednalo se o 

konstrukci stožárů, které jsou stávající a které byly vybrány s ohledem na zjištění korozní 

rychlosti. Dosažená hodnota ročních korozních úbytků se pohybuje mírně nad limitem 

obvyklých hodnot úbytků patinujících WS ocelí pro ČR (5 – 7 μm). Vyšší dosaženou 

průměrnou hodnotu lze připočíst chybě měření použitého ultrazvukového přístroje. S ohledem 

na tloušťku ocelového úhelníku nosné příhradové konstrukce, které byly změřeny v tloušťkách 

cca 7,5 mm, resp. 12,0 mm představuje roční korozní úbytek cca 0,13%, resp. 0,08% z tloušťky. 

Díky použité sondě ultrazvukového přístroje bylo možné změřit vrstvu patiny, která se na 

konstrukcích pohybovala o průměrné velikosti od 75 do 125 μm.  
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b) u stožárů se Zn povrchovou úpravou (hraněné, příhradové) 

Jak u příhradového stožárů (P.B 46), tak u hraněných stožárů (P.B 18, 14 a 12), v obou 

případech se Zn povrchovou úpravou, byl po dobu 3 let evidován úbytek tloušťky profilu 

ocelové konstrukce v rozmezí do 10 μm. Při předpokladu lineárních korozních úbytků činí roční 

úbytek cca 3 μm.rok-1. Tato dosažená hodnota měření je na hranici přesnosti použitého přístroje, 

tudíž není možné jakkoliv provést analýzy na základě dosažených výsledků. 

Korozní úbytky protikorozní ochrany žárového zinku sloupů 

a) stožáry se Zn povrchovou úpravou (hraněné, příhradové) 

V rámci změny koncepce provozování a výstavby nových stožárů linek VVN bylo přistoupeno 

k variantě použití sloupů příhradových a hraněných s povrchovou úpravou žárovým zinkem.  

U ohraněných stožárů (P.B 18, 14 a 12), a u příhradových stožárů (P.B 46) byl po dobu 3 let 

evidován úbytek tloušťky Zn v průměrné hodnotě 5,5 µm, což činí průměrný roční úbytek  

1,8 µm.rok-1. Jedná se tedy o roční průměrný úbytek hmotnosti o velikosti 1 % z celkových 

tlouštěk naměřených PKO o velikosti 120 µm. Dosažená hodnota ročních korozních úbytků 

žárového pozinku se pohybuje mírně nad limitem obvyklých hodnot úbytků žárového pozinku 

pro ČR (1,2 μm.rok-1), přičemž na korozi Zn má koncentrace SO2 menší vliv na korozi  

u uhlíkové oceli. 

Pro predikci životnosti žárových pozinků je možné použít odhad životnosti do první údržby, 

která je určena dosaženou zbytkovou tloušťkou zinku o hodnotách 20 až 30 μm. Doba životnosti 

(do doby první údržby) lze vypočíst: 

� =
78#9

:;<==
       (9) 

V případě použitých systémů žárových pozinků poté dle (9) vychází životnost při dosaženém 

skutečném ročním korozním úbytku 1,8 µm.rok-1 životnost PKO cca 50 let. 

 

  



 

 102 

12. EKONOMICKO-TECHNICKÁ OPTIMALIZACE POSUZOVÁNÍ 
ŽIVOTNOSTI OCELOVÝCH STOŽÁRŮ  

12.1. Technické posouzení stožárů 

12.1.1. Konstrukce příhradových stožárů 

Pro pruty stožáru se dnes převážně používají ostrohranné válcované profily, a to především 

úhelníky.  Začínají se používat i tenkostěnné profily, jimiž je možno omezit hmotnost a usnadnit 

montáž, což může být důležité např. na těžko přístupných místech (montáž vrtulníkem). 

Většinou se používá ocel jakosti 37; ocel 52 se používá jen u málo štíhlých a tažených prutů. 

Pruty jsou nejčastěji tvořeny jedním úhelníkem. 

 

Povrchová ochrana příhradových stožárů 

Používají se tři druhy povrchových ochran:  

a) tradiční (základní nátěr + 2 vrstvy vrchního nátěru),  

b) pozinkování 

c) použití oceli se zvýšenou odolností proti povětrnostní korozi.  

 

Pro velkou pracnost a složitost údržby (komplikace při obnovách za provozu) se dnes dává 

přednost dlouhodobé povrchové ochraně. Především je to žárové zinkování, popř. s utěsňujícím 

vrchním nátěrem, nebo oceli odolné proti atmosférické korozi. Volba povrchové ochrany 

značně ovlivňuje konstrukci prvků. Při žárovém zinkování mají dílce tyčový charakter, profily 

musí být otevřené, stykování pozinkovaných dílců šroubované. 

V 60 a 70 letech minulého století byla v hojném počtu použita povrchová ochrana Atmofixem. 

Základní specifickou vlastností ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi 

(tzv. patinujících ocelí) je jejich schopnost tvořit za vhodných atmosférických podmínek 

postupně na svém povrchu vrstvu oxidů (patiny), která významně zpomaluje rychlost koroze. 

V období po r. 1968 byly v ČSSR vyvinuty oceli s označením Atmofix, které jsou svými 

charakteristikami srovnatelné s ocelemi Corten. Nejrozšířenější použití je u mostních 

konstrukcí a stožárů v přenosových soustavách vysokého napětí. 

Údržba konstrukcí se musí provádět minimálně do doby vytvoření ochranné vrstvy oceli (5–10 

let od expozice), avšak tento požadavek nebyl v České republice do pokynů pro používání této 

oceli nikdy zapracován. Bylo zdůrazňováno, že ocel a konstrukce z této oceli vyrobené 

nevyžadují údržbu. Pro zdůvodnění použití této oceli byly vykazovány významné finanční 

úspory vzniklé zrušením údržby. 
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Povrchová ochrana technologií Atmofix se dnes již běžně u příhradových stožárů nepoužívá. 

Stožáry, u kterých byla tato technologie použita, jsou dnes z pohledu životnosti na hranici a 

vlivem značné koroze je nutné je měnit nebo sanovat. Sanace spočívá v čištění korodující oceli, 

výměny zkorodovaných částí a jejich vyvařování. Jako ochrana je použit základní a finální 

ochranný nátěr. 

12.1.2. Konstrukce ohraňovaných stožárů: 

Konstrukce stožáru je provedena ze zastudena ohraňovaného plechu a v konečné fázi 

svařována. Jsou vytvořeny jednotlivé 12-ti úhelníkové komponenty. Tyto komponenty (3-4) 

jsou vytvořeny na základě zpracované projektové dokumentace a odvíjí se od vlastní konstrukce 

stožáru (tahy, zatížení…), tak také od přepravních možností. Ohraňované stožáry nemají 

v současnosti zpracovanou typizační směrnici, tzn. je nutné každý stožár staticky posoudit. Při 

použití ohraňovaných stožárů dochází k zúžení ochranného pásma. Ohraňovaný stožár má 

menší nátěrovou plochu – nátěrem se ošetřuje pouze vrchní část. Otázkou zůstává vnitřní část, 

která je z výroby ošetřena zinkovou vrstvou, nicméně její ošetření barvou není v principu 

možné.  

Povrchová ochrana příhradových stožárů 

Povrchová úprava ocelových částí je provedena zinkování ponorem při teplotách 440-470°C. 

Jedná se o technologii tzv. žárovým pokovením ponorem, kdy ulpěná vrstva roztaveného kovu 

po ztuhnutí je hlavní částí ochranného povlaku oceli. Tepelným zatížením a reakcí 

s roztaveným kovem vznikají difúzní intermetalické mezivrstvy, které zajišťují dobrou 

přilnavost povlaku. 

12.2. Ekonomické porovnání stožárů pomocí CBA 

12.2.1. Cost benefit analýza 

Cost-Benefit Analysis (CBA) neboli poměřování nákladů ku prospěchu (užitku), lze také 

nazvat prospěchová analýza“ nebo „analýza nákladů a užitků“, je typem poměrového 

přístupu v rozhodovacích procesech.  

Kvalitně zpracovaná CBA analýza žadatelům poskytne odpovědi na otázky: 

− jaké dopady bude mít realizace projektu na žadatele a cílovou skupinu?  

− jaké další subjekty realizací projektu něco získají nebo ztratí?  

− jaká je finanční proveditelnost projektu a jeho návratnost?  

− jaké varianty projektu či alternativní záměry mají být realizovány?  



 

 104 

Všechny přínosy, užitky, pozitiva se shromáždí na jedné straně rovnice nebo pomyslné váhy a 

všechny náklady, nevýhody a negativa na straně druhé. Poté se vyhodnotí obě strany rovnice a 

lze se dopracovat k požadovanému výsledku. 

Tato metoda je vhodným nástrojem pro posouzení různých variant (včetně varianty nulové) 

jednoho projektu. Díky transformaci nákladů a přínosů na peněžní toky umožňuje také 

vzájemnou komparaci několika, a to i zcela odlišných projektů z hlediska jejich přínosu pro 

společnost. 

CBA se velmi často používá při hodnocení projektů veřejných financí a veřejné infrastruktury. 

Tato metoda je používána také v energetickém regulovaném prostředí kde podmínky podnikání 

a jejich návratnost v distribučním prostředí jsou dány regulačními pravidly Energetického 

regulačního úřadu. 

Jako příklad z podnikatelského prostředí si můžeme uvést energetický podnik, který zvažuje 

investici do venkovního vedení VVN 110kV a dále pak zvažuje, zda zmiňované distribuční 

vedení bude realizovat formou v současnosti používaných mřížových stožárů nebo formou 

nově na trhu uvedených ohraňovaných stožárů. Investice a provozování distribučního vedení s 

sebou přináší nejen přímé náklady na jeho pořízení a nákladů na údržbu, ale mnoho dalších 

aspektů, které právě analýza nákladů a užitků dokáže nejlépe zhodnotit. Na jedné straně máme 

Negativa („costs“) projektu a na druhé straně Pozitiva („benefits“) projektu.  

Je zřejmé, že některá pozitiva projektu se těžko vyjadřují penězi. Častý problém CBA je, že 

náklady jsou hmatatelné a finančně vyjádřitelné. Na druhé straně, pozitiva bývají často 

nehmatatelná a těžko měřitelná, to například pokud se jedná o intelektuální hodnoty. V 

takových případech, pokud ani ocenění znalce není jednoduše dosažitelné, se často používají 

hodnotící stupnice, které jak negativům, tak i positivům přiřadí nějakou váhu. V konečném 

výsledku je pak poměřován součet vah na straně negativ k součtu vah na straně pozitiv.  

Častou chybou v analýze nákladů a užitků je nediskontování jednotlivých veličin. Což se může 

týkat nákladů spojených např. s budoucí údržbou a je nutné je převést na současnou hodnotu. 

K tomu je možné využít různé metody, například metodu současné hodnoty (NPV), 

ekonomické přidané hodnoty (EVA) nebo rentabilitu investice měřenou cash flow (CFROI); 

všechny tři uvedené přístupy zohledňují časovou hodnotu peněz.  

Postup pro zpracování analýzy nákladů a užitků závisí na konkrétním projektu. Níže lze nalézt 

ilustrativní doporučenou osnovu Cost-Benefit analýzy:  

1. Popis metodiky vyhodnocování projektů 

2. Definice zvažovaných alternativ 
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3. Přímé a nepřímé náklady a užitky 

4. Základní předpoklady při ohodnocování nákladů a užitků 

5. Vyhodnocení nákladů a užitků, které nemohou být plně ohodnoceny nebo 

kvantifikovány (například know-how)  

6. Kdo bude mít hlavní prospěch z projektu a předpokládaná míra a doba využití 

7. Výsledky finanční a ekonomické analýzy vyjádřené hodnotami finanční a ekonomické 

míry návratnosti (FRR – Financial Rate of Return, ERR - Economic Rate of Return), 

čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of 

Return) a poměrem užitku k nákladu (Cost-Benefit Ratio) 

8. Vyhodnocení rizik a nejistot (předpokládaný vliv na výsledky změn v hlavních 

parametrech) 

Vliv na životní prostředí 
Otázka vlivu na životní prostředí je dnes velmi diskutovaným problémem. Projednání nových 

tras vedení 110kV je velmi problematické a energetické podniky se v převážné míře zaměřují 

na rekonstrukce stávajících tras, kde již existuje věcné břemeno. Důkazem je linka Slušovice – 

Slavičín, která je soustavně kontinuálně projednávána s vedením Zlínského kraje od 90 let 

minulého století a dodnes nedošlo ke konsensu. 

EIA ( Environmental Impact Assessment je označení pro studii, jejíž cílem je získat představu 

o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji 

realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná.  

V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

EIA je součástí zákonodárství i řady dalších států, mimo jiné USA a všech států Evropské unie. 

Jedná se o proces, jenž si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt 

na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a 

námitky k danému projektu může vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno 

skutečně objektivní posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním 

dopadům. 

Výraznou změnou je například lepší zapojení veřejnosti do celého procesu, kdy je snaha zapojit 

veřejnost v nejranější fázi realizace záměru, tedy v době jeho přípravy. V zákonem stanovených 

lhůtách se k záměru, jež je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, může vyjádřit 

kdokoliv. Dále přibylo povinné zveřejňování záměru na internetu v Informačním systému EIA. 

Nikoliv jen na úřední desce příslušného úřadu, jak tomu bylo dříve. Za významný posun vpřed 

může být považován i fakt, že se zpracovatelem posudku nejedná přímo sám investor, ale 
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ministerstvo, které potom investorovi pouze vyúčtuje náklady, to zajisté vede k omezení 

možného ovlivnění odborných posudků. 

Při posuzování záměru se hodnotí nejen současný stav dané lokality a přímý dopad výstavby 

na ni, ale i vlivy vzniklé během přípravy, výstavby, provádění a případného likvidování záměru. 

Distribuční společnosti vnímají otázku odpovědnosti za životní prostředí velmi silně. Důraz je 

kladen na šetrný přístup ke krajině i k zodpovědnému chování v každodenním životě ve firmě. 

12.2.2. Volba nákladů při optimalizaci výběru typu stožáru VVN  

pomocí CBA 

Pro vlastní ekonomické posouzení byla vybrána linka 110 kV Holešov. Tato linka se sestává z 

27 podpěrných bodů a je realizována technologií ohraňovaných stožárů. Z pohledu 

konzervativní energetiky se jedná o nové řešení bez prozatímních dlouhodobých zkušeností. 

Posouzení je nutno realizovat ze dvou základních pohledů: 

Capexové náklady 

− náklady spojené s realizací linky, 

− náklady spojené se získáním věcného břemene/koupě pozemku, 

− náklady spojené s projednáním, případně EIA. 

Opexové náklady 

− údržba pochůzková (1×ročně), 

− údržba lezecká (1× za čtyři roky), 

− realizace průseků v rámci ochranného pásma, 

− povrchová ochrana stožárů. 

12.2.3. Výpočet nákladů životního cyklu vedení VVN (Building Life Cycle 

Costs, BLCC) 

Hodnota vyjádřená náklady životního cyklu stavby zahrnuje jednak náklady na pořízení 

(CAPEX) a jednak další náklady spojené s jeho údržbou opravami a rekonstrukcemi (OPEX).  

BLCC = ∑
?@

(�5:)@

A
BC           (10) 

 
A. Definování diskontní sazby a délky hodnoceného období; 

Pro výpočet byla použita diskontní sazba ve výši 4,9%. Výpočet je proveden z 2,0% roční mírou 

inflace.  
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B. Definování změn v důsledku použití rozdílného typu konstrukce stožáru s 
rozdílnou životností 

a) Stanovení životnosti  

Odpisová doba venkovního vedení VVN je dle platných daňových předpisů 40 let. Tato doba 

je shodná s principy uznávání oprávněných nákladů ze strany Regulačního úřadu. Ve 

skutečnosti se životnost stávajících vedení VVN pohybuje na hranici 60 let. 

b) Stanovení cyklu oprav a podílu nákladů na opravy a rekonstrukce pro obě varianty 

Hodinová sazba byla stanovena na 800,- Kč/hod. Tato sazba vychází z propočtů útvarů 

Controlling energetických rozvodných podniků. 

c) Stanovení cyklu oprav a podílu nákladů na opravy a rekonstrukce, který podmiňuje 
dodržení kvality stavební konstrukce  

Zhruba po 20 letech je počítáno s novou povrchovou úpravou podpěrných bodů formou nátěru. 

Vzhledem k jednodušší konstrukci ohraňovaných stožárů (větší plochy) je počítáno s nižšími 

náklady na realizaci nátěru. 

Pochůzková kontrola je realizována každý rok a tzv. lezecká kontrola jednou za 4 roky. V 

případě lezecké kontroly je nutno počítat s vyššími náklady u ohraňovaných stožárů a to hlavně 

z důvodu použití sofistikovanější techniky nebo výsuvné plošiny při výstupu na vrchol stožáru. 

Věcná břemena jsou počítána stejným dílem jak pro příhradové tak ohraňované stožáry. 

Ohraňované stožáry z principu zabírají menší ochranné pásmo. Nicméně praxe v současné době 

je výpočtem za podpěrný bod a z tohoto pohledu mezi oběma technologiemi není rozdíl. 
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C. Výpočet nákladů životního cyklu se zohledněním CAPEX, OPEX nákladů. 

Tab. 25 Výpočet nákladů metodu CBA 

Náklady (CZK): Příhradové stožáry Ohraňované stožáry

CAPEX

demontáž

materiál

montáž+betony

ostatní

věcná břemena 27000 27000

celkem

OPEX

perioda [roky]

průseky 1 1

pochůzková kontrola 1 1

lezecká kontrola 4 4

nátěry stožárů 20 20

diagnostika termovizí 8 8

časová náročnost [hod]

pochůzková kontrola 16,1 16,1

lezecká kontrola 106,3 131,3

diagnostika termovizí 8,6 10,3

cena 

nátěry stožárů [CZK] 936360 456750

průseky [CZK/rok] 67700 63102

hodinová sazba [CZK/hod] 800

diskontní sazba [%] 4,9%

roční míra inflace [%] 2,0%

269 406 279 395

13 991 700 19 988 175

9 858 345 12 291 412

3 400 138 3 698 977

27 546 589 36 284 959

 

 
Graf 11  CAPEX - průběh kumulovaného cash-flow  
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Graf 12 OPEX - průběh kumulovaného diskontovaného cash-flow  

 

 
Graf 13 OPEX - - průběh kumulovaného cash-flow 

 

12.2.4. Shrnutí optimalizace výběru typu stožáru VVN dle metody BLCC  
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Tyto vyšší investiční náklady nejsou kompenzovány ani nižšími provozními náklady. Úspora v 

provozních nákladech se projevuje nejvíce po realizaci nového ochranného nátěru po 20 letech, 

který je nákladově níže. 

V současnosti se jako největší problém při rekonstrukci nebo výstavbě nového venkovního 

vedení jeví majetkoprávní vypořádání. Majitelé pozemků se brání umístění jakýchkoli věcných 

břemen a argument menšího ochranného pásma může hrát roli při projednávání. Pokud by došlo 

ke změně metodiky platby za ochranné pásmo z podpěrného bodu (počet) za rozlohu 

ochranného pásma (m2) lze argument nižších nákladů použít při kalkulaci investičních nákladů. 

Dalším vlivem při projednávání se státní správou je vzhled venkovního vedení. Lze 

jednoznačně vypozorovat ochotu úředníků státní správy a hlavně místních samospráv k diskusi 

na téma použití hraněných stožárů. Hlavním argumentem je estetická stránka, která je vnímána 

jako jednoznačně přívětivější než je tomu u klasických příhradových stožárů. Tento aspekt lze 

vypozorovat v současnosti hlavně v zahraničí. Lze zmínit venkovní vedení VVN podél dálnice 

A1 v Rakousku od Linze směrem na Vídeň. Obdobnou situaci řeší energetici v Německu v 

souvislosti s vyvedením výkonu z obnovitelných zdrojů v severním moři. 

Nelze tedy jednoznačně definovat, která z technologií, hraněné stožáry nebo příhradové stožáry, 

je výhodnější. Je nutno vhodnost obou technologií v jednotlivých případech posuzovat 

individuálně a to v duchu všech zmíněných aspektů. 

Avšak vzhledem k viditelnému posunu vnímání státní správy, majitelů pozemků a obecně 

ekologického vnímání světa lze jednoznačně vypozorovat posun k technologii ohraňovaných 

stožárů. 

  


