
KOROZE



Co to je koroze?
•Koroze je samovolné, postupné 
rozrušení kovů či nekovových organických i 
anorganických materiálů (např. horniny či plasty) 
vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s 
okolním prostředím. 



Kde probíhá koroze?
•Může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, 
ve vodě a jiných kapalinách, zeminách a různých 
chemických látkách, které jsou s materiálem ve 
styku. 



Čím je způsobena?
•Koroze je způsobena elektrochemickými 
procesy.
•Hlavním činitelem koroze je atmosférický kyslík, 
resp. hydroxidová skupina (OH), 
dále anionty vzniklé z kyselin (CO32-, Cl-, NO2-, 
SO42-, apod.) 
•Vodíkové ionty kyselin se nahrazují ionty kovu, 
čímž vznikají soli.



Obecná definice
•Korozí se rozumí samovolné vzájemné působení 
mezi prostředím a materiálem, které má za 
následek znehodnocování materiálu.



Skupiny
•1) Skupina podle vnitřního mechanismu

•2) Skupina podle druhu korozního prostředí

•3) Skupina podle kombinace s vnějšími činiteli

•4) Skupina podle druhu korozního napadení



Skupina podle vnitřního 
mechanismu

Chemická koroze         Elektrochemická koroze 



Chemická koroze
•Probíhá v plynném prostředí za vysokých teplot a v elektricky 
nevodivém kapalném prostředí.
•vzdušný kyslík
•Při jeho působení vzniká několik procesů, při kterých na povrchu 
kovu vzniká vrstva korozních produktů (oxidů)
•Podle charakteru vrstvy dochází při oxidaci k difuzi částic kovů k 
povrchu vrstvy a zároveň k difuzi kyslíku vrstvou kovů k povrchu 
kovu
•Rychlost oxidace je určena rychlostí difuzních procesů.
•Se zvyšováním teploty se difuze urychluje a tím roste… 



Elektrochemická koroze (Fyzikálně -
chemická koroze)

•Vzniká v elektrolytech tedy v vodivém prostředí.
•Zahrnuje v sobě dvě reakce
•Anodová reakce odpovídá oxidaci kovů
•Katodová reakce (depolarizační) odpovídá současné redukci oxidující složky 
roztoku:
•1) vybíjení iontů (koroze s vodíkovou depolarizací)
•2) rozpuštění kyslíku v elektrolytu (koroze s kyslíkovou depolarizací)
•Rychlost je řízena buď anodovou nebo katodovou nebo oběma současně
•Mohou probíhat obě na jednom místě nebo každá na jiném.
•Spolu budou jestliže je kov zcela homogenní a složení roztoku je stejné po 
celém dotyku kovu.



Skupina podle druhu 
korozního prostředí

Atmosférická koroze      Koroze v kapalinách      Půdní koroze



Atmosférická koroze
•Výskyt v největším rozsahu
•Klimatické podmínky (dány vlhkostí a teplotou) –
elektrochemický charakter koroze
•Probíhá pod velmi tenkou vrstvou vody nasycené rozpustnými 
složkami atmosféry (oxid siřičitý, amoniak, chlorovodík a oxid 
uhelnatý)
•Tloušťka 50 – 150 mikrometrů 
•Vzniká kondenzací vodních par ve vzduchu
•5 skupin podle korozní agresivity:



•C1 - velmi nízká. Atmosféry uzavřených, 
klimatizovaných místností, v nichž nedochází ke 
kondenzaci vody.
•C2 - nízká. Vztahuje se na prostory, v nichž 
dochází k občasné kondenzaci.
•C3 - střední. Odpovídá suchým klimatům.
•C4 - vysoká. Odpovídá vlhkým oblastem za 
působení atmosférických nečistot průmyslových 
měst, přístavů aj.
•C5 - velmi vysoká.



Koroze v kapalinách
•Největší význam má koroze ve vodách
•Korze v kapalinách vzniká z těchto důvodů:
•Tvrdost závislá na pH, množství plynů 
rozpuštěných ve vodě, kyslíku, na teplotě a 
proudění.



Půdní koroze
•Jedná se o korozi ve vodách různého složení
•Půda se skládá s plynné, kapalné a tuhé fáze
•Korozním prostředím je kapalná fáze půdy.
•Z plynné fáze se uplatňuje kyslík jako 
depolizátor



Skupina podle kombinace s 
vnějšími činiteli

•Koroze při mechanickém namáhání materiálu
•Koroze při únavě materiálu
•Vibrační koroze
•Korozní praskání
•Koroze bludnými proudy



Korozní praskání

•Korozní praskání je jedním z typů porušení kovového materiálu, 
které je vyvoláno působením prostředí.
•Při korozním praskání vznikají a rostou v materiálu trhliny, které 
vedou k prasknutí připomínajícímu křehký lom.
•Trhliny se šíří ve struktuře kovu buď po hranicích zrn 
(mezikrystalově), nebo přes zrna (transkrystalově).



Skupina podle druhu korozního 
napadení

•Rovnoměrná koroze 
•Selektivní koroze
•Mezikrystalová koroze                             
•Nerovnoměrná koroze
•Erozní koroze
•Galvanická koroze 
•Bodová koroze
•Štěrbinová koroze
•Korozní praskání



Rovnoměrná koroze

•Rovnoměrnou korozí se rozumí rovnoměrné 
napadení se stejnou korozní rychlostí na celém 
povrchu, který je ve styku s korozním 
prostředím.
•Postup rovnoměrné koroze je velmi snadno 
kontrolovatelný a předvídatelný.



Selektivní koroze

•Přednostní rozpouštěné některé ze složek slitiny je nazýváno 
selektivní korozí.
•Příkladem může být třeba od zinkování mosazi, tedy rozpouštění 
zinku z jeho slitiny s mědí, ale i koroze dvoufázových feriticko-
austenitických korozivzdorných ocelí, kdy je přednostně 
rozpouštěna austenitická fáze, zatímco feritická je odolnější.
•Není to ovšem druh koroze, který by byl nějak spojován s 
napadením korozivzdorných ocelí ve specifických klimatech.



Mezikrystalová koroze



Je způsobena snížením obsahu chromu v bezprostřední 
blízkosti hranic zrn, pod hranici pasivovatelnosti, tedy pod 
12 %.
Za toto snížení je odpovědná tzv. precipitace (vysrážení) 
karbidů s vysokým obsahem chromu právě na hranicích zrn.
Karbidy se precipitují při ohřevu v kritické teplotní oblasti např. 
při svařování. Tento proces se nazývá zcitlivění.
S menším podílem chromu tyto oblasti korodují přednostně, 
dochází tak ke ztrátě soudržnosti zrn a ke snížení 
mechanických vlastností materiálu.
Karbidy vzniklé zcitlivěním lze vhodným tepelným zpracováním 
odstranit a ochuzené oblasti tím tak znovu obohatit.

Mezikrystalová koroze



Erozní koroze
•Rychlost přirozené koroze je umocněna 
proudícím prostředím, což má za následek 
rozrušování pasivní vrstvy. 
•Vznikají tak různé rýhy, vlnky, kapkovité 
prohlubně apod. 
•Projevuje se hlavně v potrubích s nějakým 
proudícím médiem, v němž se vyskytují drobné 
pevné nebo plynné (bublinky) nehomogenity. 
•Tak jako u předchozího, není tento druh koroze 
spojován s napadením korozivzdorných ocelí ve 
specifických klimatech.



Galvanická koroze

•Vzniká spojením dvou odlišných kovů a jejich 
vystavením koroznímu prostředí. 
•Ušlechtilejší kov (katoda) koroduje pomaleji než by 
korodoval sám. Kov méně ušlechtilejší (anoda) naopak 
koroduje rychleji než v případě, kdy není s druhým 
vodivě spojen. 
•Tento jev je využíván v praxi při tzv. katodické ochraně 
obětovanou anodou. 
•Neúmyslná galvanická koroze je však většinou jevem 
nežádoucím.



Bodová koroze

•Při lokálním porušení zapasivovaného povrchu dochází k 
bodovému napadení, při němž vznikají různě hluboké důlky často 
s velmi úzkým hrdlem. 
•Toto napadení se nazývá bodová koroze, její mechanismus je v 
podstatě stejný jako u koroze štěrbinové, jen snad s tím rozdílem, 
že zárodek „štěrbiny“ resp. důlku vzniká samovolně. 
•K iniciaci je zapotřebí dostatečná oxidační schopnost prostředí a 
přítomnost depasivujících nejčastěji chloridových iontů.



Štěrbinová koroze

•Tato místa, nazývaná štěrbiny, vznikají v praxi například mezi dvěma plechy spojenými 
nýty, šrouby, bodovými svary, pod podložkami, těsněními apod.
•Dochází k ní v místech, kde je malé množství elektrolytu částečně odděleno od 
zbylého vnějšího elektrolytu. 
•Kyslík rozpuštěný ve vodném elektrolytu je spotřebován depolarizační reakcí a 
vzhledem k tomu, že je roztok uvnitř štěrbiny obtížně vyměňován, je omezen i přístup 
dalšího kyslíku. 
•Kvůli deficitu oxidačního činidla se povrch štěrbiny stává anodou, kde 
převládá oxidace kovu.
•Elektrony uvolňované touto reakcí jsou kovem přenášeny ke povrchu mimo štěrbinu, 
kde není omezen přístup rozpuštěného kyslíku. Toto okolí štěrbiny se tak stává 
katodou. 
•Náboj kovových kationtů ve štěrbině je obvykle kompenzován přísunem chloridových 
aniontů ze zbylého roztoku.
• Hydrolýzou iontů kovu se tak roztok uvnitř štěrbiny dále okyseluje, čímž vzrůstá jeho 
agresivita. 
•Dochází tak k porušení původní pasivní vrstvy kovu a tím ke korozi kovu v aktivním 
stavu.



Korozní praskání
•Je to porušení materiálu (prasknutí) vyvolané kombinací účinků tahových 
pnutí (i vnitřní pnutí), korozního prostředí a zvýšené teploty. 
•Při korozním praskání dochází ke snížení práce nutné k porušení materiálu 
oproti namáhání v inertním prostředí. 
•Ve vztahu k vlastnostem poruch materiálu se korozní praskání řadí mezi 
křehký lom a mez únavy. 
•Trhliny často vycházejí z místa lokálního porušení pasivní vrstvy, většinou z 
míst napadených bodovou korozí. 
•Šíří se materiálem buď po hranicích zrn (interkrystalicky) nebo napříč zrny 
(transkrystalicky).
•Jednou z nejčastějších forem korozního praskání je korozní praskání v 
chloridech. 
•Je to typ mezikrystalického napadení, které se vyskytuje u austenitických 
ocelí vystavených pnutím za přítomnosti kyslíku, chloridových iontů a vysoké 
teploty.



Ochrana proti korozi

•Nátěry
•Povlaky
•Úprava korozního prostředí



Ochrana proti korozi

•Nátěry
•Povlaky
•Úprava korozního prostředí





NEŽELEZNÉ KOVY

Základní rozdělení
Podle hustoty

l Lehké kovy → hustota ρ < 5kg/dm3
(Al, Mg, Ti)

l Těžké kovy → hustota ρ > 5kg/dm3
(Cu, Sn, Zn)



Lehké kovy
- Hliník (Al) =,,nejvýznamnější,,

-dobře slévatelný, svařitelný, tvářitelný a má 
nízkou teplotu tavení.

Velká pevnost, lehkost = konstrukční materiál
Al můžeme i vytvrzovat a tím zvýšíme jeho 

celkovou pevnost a odolnost.



Titan (Ti) = 
nemagnetický
Má vysokou pevnost, 
odolnost proti otěru 
a korozi, dobrá 
svařitelnost, ale 
těžko obrobitelný. Je 
velmi drahý. 
Použití na 
konstrukce letadel, 
jízdní kola. 



Hořčík (Mg) = malá 
pevnost a chemická 
odolnost.
Hořlavý a snadno 
vzplane. 
Dobře slévatelný. 
Je o 30% lehčí než Al.
Jeho slitiny se 
používají na 
tenkostěnné výrobky.



Těžké kovy
Měď (Cu) teplota tání = 1084 C. Má velmi 
velkou elektrickou i tepelnou vodivost (větší 
hodnoty má pouze zlato a stříbro) = elektrické 

vedení, potrubí do výměníku tepla.



Cu+Zn = mosaz je 
velmi pevná a 
odolná proti otěru 
a korozi. Použití na 
potrubí. 

Cu+Ni = má pérovou 
pružnost a tvrdost, velkou 
odolnost proti korozi. 
Použití na pérové 
kontakty, mince, 
odporový drát 
(konstantan).



Cu+Zn+Sn = bronz, Má dobrou obrobitelnost. 
Velká pevnost a odolnost proti otěru a korozi. 
Dobrá elektrická  vodivost. Použití: lopatková 
kola čerpadel, matice, kluzná ložiska. 



Slitiny niklu (Ni) Používají se na galvanické 
pokovování (ozubená kola). Podle legujícího 
prvku mohou mít velkou pružnost, pevnost 
nebo odolnost proti teplotě a korozi.



Slitiny cínu (Sn) 
Použití:

antikorozní 
ochrana plechů, 

plechovek, obalů, 
trubek a měkké 

pájky. 

Slitiny zinku (Zn)
Pod tlakem dobře 
vyplňují složité 
formy. Použití na 
tenkostěnné 
odlitky. 



Ušlechtilé (drahé) kovy
Na vzduchu neoxidují ani při vysokých 

teplotách. 

Zlato (Au)
Použití: Na 

kontakty, 
plošné spoje, 
konektory. 

Platina (Pt)
Použití: Šperky a 

čidla teploměrů 
pro velmi  

vysoké teploty. 



Ochrana životního prostředí

1.Recyklace
2.Separace kovů ze strusky
3.Další zpracování 

Neželezné kovy
Při výrobě a přetavování neželezných kovů je hlavní problém naplynění 
tavenin a jejich odplynění. Zde se používají velice různorodé přísady do 
kovu samotného a strusky mají spíše ochranný charakter. Základní 
strusky obsahují SiO2, CaO a FeO. Tyto strusky obsahují v mnoha 
případech větší koncentrace kovů a jsou proto recyklovány a tyto kovy se 
z nich separují a dále zpracovávají.



Zdroje
Učebnice:
Moderní strojírenství pro školu a praxi :

Josef Dillinger a kol.

Internet:
wikipedie

http://www.google.cz/imghp
?hl=cs&tab=wi



Ocel



Ocel

• slitina železa, uhlíku a dalších legujících 
prvků

• obsahuje méně než 2,14 % uhlíku
• obsah uhlíku vyšší než 2,14 % - litiny





Vlastnosti

• Hustota oceli je 7850 kg/m³ 
• Měrná tepelná kapacita oceli je cca 469 

J.kg-1.K-1

• Bod tání oceli je přibližně 1539 °C
• Model pružnosti – E = 210 000 MPa
• Model pružnosti ve smyku – G = 81 000 

MPa



Výroba

• Materíal pro výrobu – surové železo
• Ocel vzniká odstraňováním příliš velkého 

množství grafitického uhlíku ze surového 
železa 



• V roce 2010 bylo na světě vyrobeno 1 414 
milionů tun. Zdaleka nejvíce oceli bylo 
vyrobeno v Číně - 626,7 milionů tun, tedy 
44,3 % světové produkce. Pokud je 
považována za celek, druhá je Evropská 
Unie - 172,9 (12,2 %); v rámci státu EU 
pak byl nejvíce oceli vyrobeno v Německu 
- 43,8 (tedy skoro čtvrtina produkce EU). Z 
celosvětového hlediska pak dalšími byly 
Japonsko a Spojené státy americké. 



Česká republika

• V České republice bylo v roce 2010 
vyrobeno 5,2 milionů tun oceli, což bylo 
více než v roce 2009, kdy následkem 
ekonomické krize dosáhla výroba oceli v 
České republice historického minima 4,6 
milionů tun. Největším výrobcem oceli je 
ArcelorMittal Ostrava, následovaný 
Třineckými železárnami a Evraz Vítkovice 
Steel. 





Druhy oceli

• Nelegované oceli
– také uhlíkové oceli
– mechanické vlastnosti lze modifikovat 

tepelným, tepelně-mechanickým a tepelně-
chemickým zpracováním



Druhy oceli

• Nízkolegované oceli
– obsah legujících prvků po odečtení 

obsahu uhlíku je nižší než 5 %
– jsou vhodné pro tepelné zpracování
– se stoupajícím obsahem uhlíku stoupá i 

tvrdost po kalení



Druhy oceli

• Vysoce legované oceli
– obsah legujících prvků je vyšší než 5 %
– kombinací legujících prvků se dosahuje 

potřebných mechanických, fyzikálních a 
chemických vlastností





Rozdělení podle oblastí použití

• Konstrukční oceli
• Automatové oceli
• Betonářské oceli
• Oceli na pružiny
• Ocel k cementování
• Ocel pro elektrotechnické plechy
• Hlubokotažné ocele



• Ocel a  životní prostředí
• Ocel se recykluje
• V poslední době se každým rokem recykluje asi tři čtvrtě z celkové 

roční světové produkce oceli.
• Recyklováním jedné tuny oceli se ušetří 1100 kg železné rudy, 630 kg 

uhlí a 55 kg vápence.



• Zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/
wiki/Ocel





� Pájka je kov, nebo eutektická slitina kovů, 
tající při nízké teplotě, určená k pevnému 
spojování materiálů z jiných kovů. Spojování 
pomocí pájky se nazývá pájení.

� Největšího uplatnění nachází v elektrotechnice 
a elektronice.

� Nejběžnějšími druhy pájek jsou cínová a 
olověná pájka, což jsou slitiny cínu a olova v 
poměru 2:1. V jemné mechanice se jako pájka 
někdy užívá též stříbro.



Druhy pájek
� Tvrdé pájky � Měkké pájky

tavitelné při 
teplotách pod 
325 °C, obvykle 
cín nebo slitiny 
cínu a olova

tavitelné při 
teplotách nad 
500 °C, obvykle 
slitiny mědi, 
hliníku a stříbra



PRINCIP PÁJENÍPRINCIP PÁJENÍ



PÁJEČKA A POSTUP PÁJENÍ
� Páječka je elektrické nářadí pro tavení kovů při spojování součástek 

měkkým pájením. Při pájení se kovové součástky nejdříve páječkou zahřejí 
a přidáním roztavené pájky se spojí. Pájka vytvoří po vychladnutí pevné 
mechanické a elektrické spojení. Kovové součástky nejsou na rozdíl 
od svařování nataveny. Přesto vzniká na povrchu kovové součástky ve 
styku s pájkou tenká legovaná vrstva. Elektrické páječky jsou vždy osazeny 
vyměnitelným pájecím nástavcem. Výměnný nástavec (hrot) je zhotoven z 
tepelně dobře vodivého kovu, zpravidla z mědi nebo jejích slitin. Měď se ale 
v roztavené pájce rozpouští a hrot by rychle ubýval. Pájecí hrot je proto 
většinou pokrytý vrstvou odolnějšího kovu, například niklu. Vyměnitelný hrot 
je ohříván topným tělískem, které je součástí páječky. U pájecích stanic s 
regulací teploty je v blízkosti hrotu teplotní senzor nebo se měří odpor 
topného tělíska. Páječky existují s výkonem od několika Watt pro pájení 
na DPS až po výkony několika stovek Wattů. Zvláštním typem páječky je 
pistolová (transformátorová) páječka. Místo hrotu má pájecí smyčku z drátu. 
Smyčka se zahřívá průchodem velkého proudu dodávaného vestavěným 
transformátorem. Bezpečnostní transformátor dodává velký proud při 
nízkém napětí a ani při přerušení smyčky nehrozí úraz elektrickým 
proudem. U pistolové páječky je výhodou rychlý ohřev na pracovní teplotu. 
Zapíná se tlačítkem na rukojeti, které se musí držet sepnuté po celou dobu 
práce. Při odložení se páječka sama vypne a nebezpečí popálení nehrozí. 
Pistolové páječky se vyrábějí s výkonem okolo 100W. Pro práci s citlivými 
elektronickými součástkami nejsou příliš vhodné.



Základní způsoby pájení

� Nánosové (reakční) – roztavená pájka je nanášena na 
spojované plochy

� Kapilární – součásti jsou vhodně zajištěny proti vzájemnému 
posunutí a do mezery je vložená pájka (např. ve formě zrn), po 
vložení do pece se pájka roztaví a dojde ke spojení

� V elektrotechnice se při pájení součástek v hromadné výrobě 
používá pájení vlnou. Při této technologii osazené DPS 
projíždějí vlnou tekuté pájky hnané čerpadlem. Dnes se pro 
pájení SMD (součástka pro povrchovou montáž plošných spojů) 
součástek používá hlavně pájení přetavením (reflow). Na DPS 
se přes šablonu z tenké bronzové folie nanesou tečky pastovité 
pájky. Tato pájka má lepivou konzistenci, takže ve fázi 
osazování zafunguje i jako lepidlo a přidrží součástky na desce. 
Při průjezdu desky přetavovací pecí se pájka roztaví a vytvoří 
pájený spoj.



Název Cín (Sn) 
[%]

Olovo (Pb) 
[%]

Bizmut 
(Bi) [%]

Kadmium 
(Cd) [%]

Teplota 
tání [°C]

Poznámka

Roseův 
kov

15,5 32,5 52 0 96

Roseův 
kov

20 20 60 0 121

Woodův 
kov

13 26 48 13 70

Lipowitzů
v kov

13,3 26,7 50 10 60

Arcetův 
kov

25 25 50 0 92 ve směsi 
se rtutí má 
bod tání 
dokonce 
45 °C



Cín (Sn) [%] Olovo (Pb) [%] Teplota tání [°C] Poznámka
25 75 27 hrubá pájka pro 

stavební klempířské 
práce, tavení 
plamenem

30 70 262 totéž co výše
33 67 180-230 totéž co výše, 

rozmezí teplot dáno 
povolenými 
příměsemi

40 60 240 pro pájení mosazi
50 50 220 pro pájení mosazi, 

elektroměrů, 
plynoměrů, dříve i 
konzerv

60 40 190 Pro pájení v 
elektrotechnice

63 37 182 Pro pájení v 
elektrotechnice

90 10 220 Dříve užíváno v 
potravinářství





Vhodnost materiálu k pájení





� Zdrdroje: Wikipedie



ReaktoplastyReaktoplasty



1) REAKTOPLASTY – OBECNÁ 
CHARAKTERISTIKA

2) EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
3) POLYESTEROVÉ A EPOXIDOVÉ 

PRYSKYŘICE VYZTUŽENÉ VLÁKNY
4) NENASYCENÉ POLYESTEROVÉ 

PRYSKYŘICE
5) POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE 
6) ZDROJE

OsnovaOsnova



Reaktoplasty

� Nedají se za tepla tvářet ani svařovat
� Skládají se z dlouhých molekul tvaru tenkých vláken, která jsou mezi 

sebou spojena v mnoha místech
� Po překročení hraniční teploty se reaktoplast rozpadne
� Dodávají se jako desky nebo v podobě složek



Epoxidové pryskyřice (EP)

� ve strojírenství široké využití
� výborná adheze ke keramice, kovům a sklu 
� Odolné ve velké škále teplot
� Vytvrzení umožní katalyzátory jako aminy a kyseliny
� Velmi kvalitní pryskyřice pro letecký průmysl a pro 

výrobu modelů
� Lepidla, laky



Polyesterové a epoxidové pryskyřice 
vyztužené vlákny

� Použití: laminátové výrobky
� Vyztužené vlákny: GFK, CFK



Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP)

� Bezbarvé, sklovitě čiré
� Tvrdé, křehké až houževnaté a elestické
� Dobře zatékají
� Pojivo pro lamináty s tkaninou ze sklených vláken
� Lepidlo na kovy



Polyuretanové pryskyřice (polyuretany, PUR)

� Medově žluté
� Dobře přilnavé
� Odolné proti: zředěným kyselinám, louhům, roztokům solí
� Použití: Tvrdé PUR- pánve ložisek, ozubená kola

• Středně tvrdé PUR- nárazníky, tlumiče nárazů
• Měkké PUR- těsnění, výplně kabelů

Zalévací hmota nebo lepidlo
� Může být naplněn (tvrdá pěna, měkká pěna), měkčený lehčený 

(pěnový) PUR= molitan
� Integrální pěna PUR- vnitřní čalounění automobilů

• Absorbující dobře nárazy
• Lze vyrobit jako jeden integrální  díl



Zdroje

� Moderní strojírenství pro školu a praxi (Josef 
Dillinger a kolektiv), Praha 2007
� http://www.nasedily.cz/nahradni-dily-

citroen/&sort=name&direction=ASC&show_all=yes
� http://www.gumotex.cz/vyrobky/pro-

automobily/pro-automobily/
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