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Biokorózia
• 40. roky min. storočia – vznik odboru biokorózia 

technických materiálov (JV Ázia)
• zlyhanie vojenskej techniky v prostredí vlhkých 

trópov preukázateľne dokázané vplyvom 
mikroorganizmov 

• BIOKORÓZIA – každá zmena vlastností 
technických výrobkov podmienená činnosťou 
organizmov (mikroorganizmy, riasy, huby, 
živočíchy)



Rozdelenie biokorózie

Delenie podľa prostredia:
• atmosférická (vzdušná)
• pôdna
• vodná



vzdušná biokorózia





Delenie podľa materiálu:
• biokorózia kovov
• biokorózia hornín a minerálov
• biokorózia plastov 
• biokorózia gumy
• biokorózia náterov



Delenie podľa odboru:
• biokorózia stavieb
• elektrotechnických zariadení
• dopravnej a leteckej techniky
• archívnych 

materiálov



biokorózia textílie – problém v múzeách
Aspergillus flavus



biokorózia textílie
Aspergillus versicolor



biokorózia textílií a papiera
Cladosporium cladosporoides





biokorózia malty



biokorózia malty



biokorózia žuly



biokorózia žuly





biodegradácia bavlnených vláken



biokorodované bavlnené vlákno



biokorózia ľanových vláken biokorózia plastu







biokorózia stavby riasami



Biolúhovanie a biodegradácia

• biodegradácia – rozklad organických 
látok za účasti organizmov

• biolúhovanie - biologická konverzia 
(premena) nerozpustných zlúčenín kovov 
na vo vode rozpustné formy



1. Mikróby získavajú 
energiu rozkladom 
minerálov

2. Činnosťou 
mikróbov dochádza 
k rozpadu mriežky 
minerálov

3. Uvoľnenie 
jednotlivých 
elementov



Biofilmy





















Pri biolúhovaní sa podieľajú:
• anorganické kyseliny (k. sírová)
• organické kyseliny (k. oxálová, k. 

citrónová)
• komplexotvorné látky, cheláty, ligandy

• Cu2+ + en  → [Cu(en)]2+

en - etyléndiamín





• biolúhovanie – nežiadúce – poškodzovanie 
objektov

• biolúhovanie – prospešné – biohydrometalurgia 
– získavanie kovov z hlušiny, chudobných 
hornín, odpadov...



Organizmy a stavby



Mikroorganizmy ovplyvňujú:

• rozpad pieskovcov, vápencov, mramoru, 
cementu, tehiel

• rozpad omietky
• tvorbu krusty (kôry) a práškových zón na 

stavebnom kameni
• rozpad malty
• zvyšovanie vlhkosti muriva



Mikroorganizmy spôsobujú:

• stratu pevnosti drevených konštrukcií
• stratu elasticity asfaltových krytín a 

hydroizolačných fólií
• plesnivenie a poškodzovanie malieb
• stratu priehľadnosti skiel
• poškodzovanie textílií, obrazov, nábytku, kníh a 

iných materiálov v archívoch a múzeách
• estetické závady



Nielen mikroorganizmy...

• drevokazné huby
• napr. Gloeophyllum trabeum



Trametes serialis



• sinice, riasy, machy
• lišajníky
• vyššie rastliny – mechanická činnosť 

koreňov, rozrušovanie malty, cementu
• drevokazný hmyz



• drevokazný hmyz
Hylotrupes bajulus (fúzač krovový) –

najčastejší škodca dreva



• červotoče





• Lepisma saccharina – švehla obyčajná
• škodí požerom zásob papiera, obalov, 

kníh, tapiet, oblečenia, záclon, kožených 
výrobkov



• mravce
• potkany, myši – poškodenie 

elektroinštalácií, motorových vozidiel –
vznik požiarov, poškodenia betónového či 
tehlového muriva, drevených materiálov, 
akýkoľvek plastový materiál, sádrokartón



Kontrola biologického 
znehodnotenia stavieb

• nepriame metódy
zmena mikroklímy stavby – vlhkosť, obsah 

vody v murive, svetelné podmienky (riasy)
• priame metódy
mechanické – manuálne čistenie 

stavebného materiálu
fyzikálne – radiačné
biologické – introdukcia antagonistov
chemické – použitie biocídov



Priame metódy kontroly biokorózie

• mechanické čistenie pamätníkov, sôch a 
iných architektonických diel

• omývanie vodou (často pod tlakom)
• suché tryskanie (piesok)
• aplikácia chemikálií (povrchovo aktívne 

látky - tenzidy), mutagenita, rezistenicia 
mikroorganizmov



Prevencia

• preventívne opatrenia – najúčinnejší 
spôsob boja s biokoróziou

• izolácie pred vodou
• tepelná izolácia
• efektívna cirkulácia vzduchu
• úprava stavebného materiálu pred 

použitím



Ošetrovanie dreva

• nátery dreva
• opaľovanie dreva
• parenie a varenie dreva
• sterilizácia ožarovaním (UV)
• sterilizácia dreva toxickými plynmi 

(kyanovodík, sírovodík, chlór, oxid siričitý...)







pilier Karlovho mosta (spoločenstvo rastlín, rias, 
machov)



Karlov most – čierne fľaky = baktérie a 
mikroskopické huby



Ďakujem za pozornosť
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