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Abstract 
          In real construction that are designed to atmosphere where is a possibility of galvanic 
contacts between two or more metals/alloys with different electrochemical properties. Then the 
corrosion rate change and is not the same as the single metal exposition. However basic 
electrochemical characteristics will serve as input data for observation of corrosion degradation 
before exposition of metals and their bimetallic joints in atmospheric conditions. Research in the 
field of potential and current density distribution at contact zones of two or more metals is very 
important for solution of geometrical shape of components, which are applicable mainly under 
atmospheric conditions. The contribution deals with development of new methodology for 
measuring gradient potential maps in the corrosion research. The method was tested and 
evaluated on steel and zinc alloys surfaces with corrosion products. These maps help for better 
visualization of measured values of distributed potential on corroded surfaces of metals. Method 
reflects an electrochemical behaviour of corrosion layers in different areas of samples with very 
good correlation. Simultaneously they provide quantification of potential and for steel also 
determination of protection character of corrosion products created during exposition, Pourbaix 
diagrams take into account. Method is easy adaptable for “in-situ”, e.c. during exposition, 
directly on construction of interest and do not require previous destruction of samples, thus there 
is in majority of corrosion measurements.  
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Abstrakt 
          V reálnych konštrukciách, ktoré sú určené do „outdoorových“ podmienok je veľká 
možnosť vytvárania bimetalických kontaktov medzi dvoma alebo viacerými kovmi, resp. 
zliatinami s rôznymi elektrochemickými vlastnosťami. Korózne rýchlosti vytvoreného 
galvanického článku sa odlišujú od koróznych rýchlostí samostatne exponovaného kovu. Ako 
vstupné dáta pre sledovanie koróznej degradácie kovových materiálov a  ich vzájomných 
bimetalických spojov pred koróznou expozíciou v atmosfére slúžia základné elektrochemické 
charakteristiky. Výskum distribúcie potenciálov a prúdových hustôt v kontaktných zónach 
dvoch a viacerých kovov je veľmi dôležitý pre riešenie geometrických tvarov súčiastok, ktoré sú 
aplikované v atmosférických podmienkach. Príspevok sa zaoberá vývojom novej metódy na 
meranie gradientových potenciálových máp kovových materiálov. Metóda bola vyvíjaná  a 
testovaná na povrchoch ocelí a zliatin zinku s koróznymi splodinami. Mapy napomáhajú k 
zlepšeniu vizualizácie nameraných hodnôt distribúcie potenciálov u korodovaných povrchov 
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kovov. Veľmi dobre odrážajú elektrochemické správanie sa vrstvy koróznych splodín v rôznych 
častiach vzoriek. Zároveň umožňujú kvantifikáciu potenciálov a  pre ocele aj stanovenie 
ochranných vlastností koróznych splodín vytvorených v priebehu expozície pri vedomosti 
Pourbaix diagramov. Metóda je ľahko aplikovateľná aj „in-situ“, t.j. počas expozície, priamo na 
konštrukcii a  nevyžaduje predchádzajúcu deštrukciu vzoriek tak ako je to u väčšiny koróznych 
meraní. 
 
 

1. Úvod 
 Trend v konštrukčnom priemysle ide ruka v ruke cestou znižovania hmotnosti, ocele 
sa nahrádzajú zinkovými, hliníkovými zliatinami či kompozitnými materiálmi. Nie vo všetkých 
konštrukčných častiach je však náhrada za oceľ možná, a tak vznik kontaktných miest dvoch či 
viacerých kovových materiálov je viac ako pravdepodobný. Tým, že kovy majú rôzne 
elektrochemické vlastnosti, môže dôjsť k ovplyvneniu ich koróznych rýchlostí v negatívnom 
zmysle slova. V najlepšom prípade dochádza k strate funkčnosti konštrukcie, v najhoršom 
prípade až k havárii.           
      Výskum distribúcie potenciálov a prúdových hustôt v kontaktných zónach dvoch 
rôznych kovov je nesmierne dôležitý pre riešenie geometrických tvarov súčiastok, ktoré sú 
aplikované hlavne v atmosferických podmienkach. Tým sa dopĺňa štandardný výskum  
bimetalickej  korózie, ktorý prebieha vo väčšine prípadov stanovením hmotnostných strát. 
Navrhnutie vhodných ochranných opatrení alebo geometrického tvaru súčiastky vyžaduje mať 
k dispozícii informácie o šírke galvanicky ovplyvnenej zóny alebo efektívnosti pokrytia 
postihnutej oblasti galvanickým prúdom. Aj preto sa výskum v tejto oblasti uberá cestou 
vizualizácie nameraných hodnôt do prehľadných máp [1]. 
 
 

2. Experiment 
 Vývoj metodiky na meranie gradientových potenciálových máp sme uskutočnili na 
skúšobných vzorkách bimetalických spojov, ktoré boli určené pre dlhodobé pozorovanie 
v atmosfére. Ich tvar upravuje norma ISO 9447 [2] (viď. Fig. 1). Táto norma odporúča hodnotiť 
vzorky po expozícii metalograficky a gravimetricky.  

 
Fig.1 Example of tested sample of bimetallic couple for exposition under atmospheric conditions 

 
 

 Pri meraní gradientovej potenciálovej mapy sme vychádzali z predstavy, že 
matematické spracovanie potenciálov sa musí opierať o veľký počet meraní na čo najmenšej 
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ploche, aby sa dosiahol čo najvernejší obraz distribúcie potenciálu. Meranie potenciálov na 
vzorke anódy (z exponovaného bimetalického článku) o rozmere 110 x 75 mm sa nedalo 
jednoduchým priložením SCE elektródy k jej povrchu, pretože by sa meral celkový potenciál.  
 

 
Fig.2   Schematic representation of experimental measuring of potential served for further mathematical treatment         

1- portable voltameter, 2- saturated calomel electrode SCE, 3- sample of exposed anode from  bimetallic joint,    
4 – PMMA mat with 150 gaps 2 mm in diameter, E1 až E150 – values of potential measured in each „microcell“   

 
 

 Výsledky meraní potenciálov pomocou navlhčenej pórovitej vrstvy na povrchu kovu 
sa neosvedčili. Tiež výsledky stanovené cestou navlhčeného filtračného papiera priloženého 
tesne k povrchu korodovaného kovu neboli úspešné [3].  
      Z týchto dôvodov sme sa rozhodli použiť podložku z plexiskla s rozmermi anódy, 
obsahujúcej 10 x 15 = 150 otvorov. Tú  sme priložili na pozorovanú vzorku anódy (katódu sme 
ešte predtým odstránili), otvory navlhčili vodou tak, aby zostali počas merania zaplnené a tvorili 
tzv. „mikrocely“, ktoré už citlivo odrážali správanie sa daného meraného potenciálu 
skorodovaného, resp. neskorodovaného povrchu (obr. 2). Docielili sme tak nameranie veľkého 
počtu hodnôt potenciálov na povrchu exponovaného kovového materiálu, vhodných pre ďalšie 
matematické modelovanie.   
 
 

3. Výsledky 
        Meranie bodových potenciálov v „mikroobjeme“ otvoru meracej podložky v dlhšom 
časovom rozpätí (15-20 min) môže byť zaťažené rozdielnou distribúciou kyslíka. Preto sme 
uskutočnili potenciostatické meranie voľného potenciálu (OCP) v závislosti od času (viď. obr. 
3). Ako vidieť, tento potenciál sa na vzorkách ocele ustálil po cca. 20 minútach. Z toho vyplýva, 
že je potrebné OCP potenciál nechať ustáliť pred samotným meraním potenciálových hodnôt 
použiteľných pre gradientovú mapu.  
 

 
Fig.3 Potentiostatic measuring of OCP „microcell“ in time (11 523.1 steel surface) 
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 Obr. 4 odráža veľmi dobrú citlivosť a reprodukciu pri meraní potenciálov pomocou 
tejto metódy po ustálení OCP. Výsledky ukazujú na veľmi dobrú citlivosť pre vzorky ocele, pre 
iné konštrukčné kovové materiály je potrebné túto metódu overiť vždy pred samotným meraním 
distribúcie potenciálov, aby hodnoty boli reprezentatívne. 
 

 
Fig.4 Measuring of OCP in different „microcells“ on steel surface 

 
 
 Nameraných 150 potenciálových hodnôt bolo výstupom pre matematicko-štatistický 
program, za pomoci ktorého sme vytvorili gradientové potenciálové mapy alebo tzv. 
„izopotenciálové roviny“. Nasledujúce obrázky (obr. 5,6,7) sú už konkrétnym výsledkom 
distribúcie potenciálov na vzorkách ocelí z privrátenej a odvrátenej strany bimetalických spojov 
základnej konštrukčnej ocele 11523.1 s moderným konštrukčným materiálom „titánzinkom“ 
(zliatina Zn 98,5%, Ti 0,5%, Cu 1%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5  Distribution of corrosion potential on surface of steel 11 523 after 0.5 year exposition with  ZnCuTi alkou at urban 

atmosphere - PS 
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Fig.6  Distribution of corrosion potential on surface of steel 11 523 after 0.5 year exposition with  ZnCuTi alloy at turban 

atmosphere - OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7  Distribution of corrosion potential on surface of steel 11523 after exposition at urban atmosphere 
 
 

4. Záver 
 Prínosom novovyvinutej metodiky je nielen možnosť hodnotenia potenciálov vo 
forme potenciálových máp pre zistenie Pourbaiho kritérií, stavu aktivity či pasivity 
degradovaných povrchov  kovov, ale význam nájde aj pri výskume bimetalickej korózie, 
prípadne zvarových spojov.   
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          Porovnanie potenciálových máp vzorky ocele exponovanej samostatne (obr.7) so 
vzorkou ocele v spoji so zliatinou ZnCuTi, dokumentuje dobrú citlivosť pre meranie distribúcie 
potenciálov na povrchu korodovaných kovov a odráža elektrochemické správanie sa koróznych 
splodín v jeho rôznych oblastiach. Kým maximálny rozdiel v nameraných hodnotách 
potenciálov na oceli zo spoja je až okolo 300 mV, na samostatnej oceli je tento rozdiel 
maximálne 100 mV. Na základe Pourbaix diagramov E-pH môžeme tieto potenciály použiť pri 
posudzovaní korózneho stavu (aktivity, resp. pasivity) na kovových povrchoch.  
          V súčasnosti sa metodika skúša na ďalších konštrukčných kovových materiáloch a ich 
bimetalických dvojiciach aplikovaných v podmienkach atmosférickej expozície.  
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