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Anotace 
Parovodní systémy výtopen, tepláren a kondenzačních elektráren  se koncipují tak, že 

napájecí voda (směs přídavné vody a kondenzátu ) se dopravuje napájecími čerpadly přes 
ohřívák vody (ekonomizér) do kotlové části parního kotle. V ohříváku vody dochází při 
nesprávné funkci odplynění napájecí vody k intenzivní korozi. V kotlové části kotle, kde 
dochází k intenzivnímu odparu, jsme často svědky rychlé tvorby pórovitých usazenin železa, 
nebo intenzivní koroze. Výrobní blok provozovaný v kombinovaném kyslíkovém vodním 
režimu má na teplosměnných plochách vytvořenou chemicky i mechanicky odolnou 
ochrannou vrstvou. 

Hodnocení vlivu prostředí na poškozování konstrukčních materiálů tlakového okruhu je 
realizováno běžně s využitím inspekčních nedestruktivních i destruktivních technik. Výsledky 
dosud realizovaných analýz naznačují, že amoniakální redukční režim (AVT) se nevymyká 
z údajů zjištěných pro režimy kyslíkové (COT). Pro elektrárny pracující v kyslíkovém vodním 
režimu bylo zjištěno, že i již na základě doposud získaných údajů je vhodné doporučit změnu 
současných předpisů vedení kyslíkového režimu. Změna by měla spočívat v řízení dávkování 
kyslíku v závislosti na provozním režimu / výkonu kotle. Bude tak možné šířeji využít výhody 
kyslíkového režimu, zejména pro teplosměnné plochy, které jsou v kontaktu s kapalným 
prostředím okruhu, při současné minimalizaci vlivu průniku nadměrného množství kyslíku do 
parní fáze a jeho negativní působení zejména na teplosměnné plochy z korozivzdorných ocelí. 
Dlouhodobý vliv provozu bloku v kyslíkovém režimu na konstrukční materiály byl ověřen na 
výřezech odebraných z klasické elektrárny. 

 
Klíčová slova : elektrárny, konstrukčních materiálů, vodní režim 
 

 
Annotation 

Heating plants, heat and power plants and steam turbine power plants’ steam line 
systems are conceived in the way that feed-water (the mixture of water and condensate) is 
transported by feed pumps through a hot-water apparatus (economizer) to the boiler part of a 
steam-boiler. There is an intensive corrosion upon improper function of feed-water 
degasification in the hot-water apparatus. We are very often witnesses of a quick production 
of porous iron sediments or an intensive corrosion in the boiler part of the boiler, where 
happens an intensive evaporation. The production block which is run in a combined oxygen 
water regime has heat transfer surfaces which are provided with a resistant protective layer. 

The environment effects evaluation of construction materials of a compressive circuit 
damaging is commonly realize with the use of inspectional non-destructive as well as 
destructive technology. So far realized analyses results are indicating that the ammoniac 
reducing regime (VAT) does not exceed the data found out for the oxygen regime (COT). For 
power plants working in the oxygen water regime was found out, on the basis of so far gained 
data, that there will be necessary to recommend the change of contemporary regulations of 
conveying the oxygen regime. The change should consist of the oxygen dosing regulation in 
dependence on the operating mode / boiler output. This way, it would be possible to use more 
widely the advantages of oxygen regime, mainly for the heat transfer surfaces which are in a 
contact with the liquid circuit environment, with the contemporary minimization of the 
excessive oxygen intrusion effect to steam phase and its negative action mainly on the heat 
transfer surfaces from corrosion-proof steel. Long-term effect of oxygenated water regime on 
construction materials was tested on cuts of tubes taken from power plants. 
 
         Key words : power plants, longevity of construction, water chemistry
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1 Poškození konstrukčních materiálů v prostředí tlakového 
okruhu  

K poškozování konstrukčních materiálů komponent tlakového okruhu klasických 

elektráren dochází ve dvou odlišných typech prostředí, ve spalinách a v parovodním prostředí. 

Podle tohoto kritéria, tj. agresivního prostředí, je možné degradační děje materiálů komponent 

tlakového systému kotle rozdělit následovně, /1-3/: 

 strana spalin: 

o vysokoteplotní koroze ve spalinách, 

o koroze popelem, 

o abraze, 

o koroze vnějšího během nekorektní odstávky; 

 

 parovodní strana: 

o rovnoměrná koroze, 

o důlková koroze a koroze pod úsadami, 

o exfoliační poškození, 

o mezikrystalová koroze, 

o erozní koroze, 

o koroze vnitřního povrchu zařízení během nekorektní odstávky, 

o oduhličení oceli a její strukturní nestabilita. 

 

Postup napadení teplosměnných trubek z vnějšího povrchu je zpravidla příčinou 

přehřívání teplonosného prostředí na vnitřním povrchu, z čehož vyplývají lokální změny 

prostředí – zvýšení agresivity, vedoucí k tomu, že rychlost degradačního děje začne být řízena 

ději na vnitřním povrchu. Většina poškozujících dějů tlakového systému je pak řízena 

rychlosti poškozování na vnitřním povrchu teplosměnných ploch a spolehlivost jednotlivých 

komponent tlakového systému je silně závislá na chemických parametrech parovodního 

prostředí – chemických parametrech vodního režimu. 

1.1 Vodní režimy klasických elektráren 
Chemický režim je jedním z nástrojů řízení životnosti komponent tlakového systému. 

V současné době jsou bloky klasických elektráren provozovány s ustáleným spektrem 
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vodních režimů, Tabulka 1, jejichž limity se však upřesňují. Obecně by korektní vodní režim 

energetických zařízení měl z hlediska dopadu na jejich životnost umožnit, /1,3,5/: 

 potlačení korozních dějů v celém tlakovém systému, 

 omezení přenosu netěkavých nebo agresivních nečistot do páry, 

 potlačení skrývání solí nebo neutralizaci okludovaných objemů, 

a to při zachování racionálního provozu zařízení. 

Chemické režimy klasických elektráren jsou podle hodnoty oxidačně redukčního (ER / 

EOP) či korozního potenciálu (EKOR) vedeny jako redukční nebo oxidační a v jednotlivých 

skupinách se liší přídavkem různých korekčních sloučenin, které mohou být svou povahou 

„těkavé“ (přecházejí snadněji do páry) nebo „netěkavé“ (může docházet k jejich zahušťování 

resp. skrývání na výparných resp. teplosměnných plochách). Dosud většina provozovaných 

klasických elektráren pracuje při redukčním vodním režimu, jehož cílem je udržení minimální 

koncentrace redukce schopných složek prostředí (kyslík, oxid uhličitý, oxidy kovů 

v nejvyšším oxidačním stupni, apod.). K dosažení nízkého redoxního potenciálu, jsou 

používány odkysličující prostředky, umožňující pracovat při koncentraci 1 až 5 g.kg -1 

zbytkového kyslíku. Nejčastěji je používán hydrazín N2H4, alternativní prostředky 

karbohydrazidy, hydrochinon, metyl-etylketoximy, sacharidy, kyselina askorbová  aj. nejsou 

tak účinné, a navíc jejich přítomnost zvyšuje množství organicky vázaného uhlíku (TOC) v 

prostředí. Intenzita korozních dějů může být navíc potlačena úpravou pH pracovního média 

(kapalného média) do alkalické oblasti, používány jsou režimy s hodnotou pH 9,2 až 9,6, 

výjimkou není ani hodnota pH≈10; v systémech kde však se vyskytují slitiny mědi  je možná 

nejvyšší hodnota pHMAX ≈  8,8 až 9,2. 

V provozech vysokotlakých průtočných kotlů, kde je minimální množství rozpuštěných 

netěkavých látek vyžadováno i pro redukční režim, je možné využít režimu pracujícího při 

vyšším redoxním potenciálu, tzv. kyslíkového režimu (OT / COT – neutral oxygen treatment / 

combined oxygen treatment) . Podmínkou zavedení tohoto režimu, je nutnost dlouhodobého 

udržení korigované vodivosti * ≈ 0,1 S.cm-1, Obrázek 1. Kyslík je dávkován zpravidla do 

napájecí vody ve formě čistého kyslíku, vzduchu, peroxidu vodíku. Hodnotu pH je možné 

volit v neutrálním nebo alkalickém rozmezí (alkalizace amoniakem). Při dodržení vysoké 

čistoty prostředí, dochází při obsazích kyslíku 20 až 200 g.kg-1 k řádovému snížení korozní 

rychlosti nelegovaných ocelí, Obrázek 1 /13/. V poslední době jsou na základě dobrých 

zkušeností s aplikacemi alternativních korekčních přípravků (zejm. vysokomolekulárních 

aminů) v teplárenství a některých jaderných elektrárnách doporučovány a aplikovány tyto 
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látky i v okruzích klasických elektráren. V mnoha případech však není respektován 

požadavek, že by k jejich použití nemělo docházet v okruzích, v nichž může teplota prostředí 

dosáhnout hodnot vyšších než 810K (~540°C).  

Tabulka 1 Výhody / nevýhody klasických a alternativních vodních režimů tepelných  

elektráren 

Režim EKOR Korekční složky Výhody / Nevýhody režimu 

fosfátový Na3PO4 (+NaOH) 

tvorba snadno odluhovatelných kalů, inhibiční účinek PO4 ,  dobrá 

kvalita páry / možnost zahuštění na výparných plochách, vytvoření 

agresivních kyselých i alkalických podmínek podle poměru Na : PO4 

(zejména při p > 10,4 MPa) 

alkalický NaOH, LiOH účinná alkalizace lokálních objemů / nebezpečí louhové koroze pod 

úsadami, znečištění páry 

AVT 

re
du

kč
ní

 

NH3, 

N2H4, 

NH3 + N2H4 

nízký podíl netěkavých složek v odpařované vodě, pára s minimem 

netěkavých látek, omezení lokálního zahušťování prostředí, snadná 

detekce netěsností kondenzátorů (Na), dobře odstranitelné korozní 

produkty na teplosměnných plochách / nízká neutralizační kapacita 

na teplosměnných plochách, poměrně agresivní vlhká pára, 

nebezpečí koroze Cu-materiálů, vyšší nároky na čerpání 

iontoměničů 

kyslíkový 

(OT,COT) 

ox
id

ač
ní

 O2 / H2O2, 

NH3 + O2 / H2O2, 

vzduch 

minimální interakce s iontoměniči, snížení korozní rychlosti 

uhlíkových ocelí ve vodné fázi, dobrá odolnost oxidických vrstev 

během vlhkých odstávek / vyžaduje velmi nízkou vodivost napájecí 

vody, nutnost dokonalé regulace w(O2), nadměrné průniky kyslíku 

do páry mohou poškodit teplosměnné plochy z legovaných 

materiálů, zvýšená koroze Cu-materiálů 

alternativní 

aminový* 

re
du

kč
ní

 alternativní alkalizační, 

filmotvorné, 

odkysličující 

prostředky 

stejné jako u režimů AVT 

navíc: ochrana teplosměnných ploch během odstávky – filmotvorné 

aminy / neměly by být aplikovány pro okruhy v nichž dosahuje 

teplota >540°C, možnost rozkladu na organické kyselina až na CO2  

* Složky alternativních korekčních prostředků – vysokomolekulárních aminů 

Odkysličující činidla alkylhydrazíny, hydroxylaminy, hydrochinony, oximy, sacharidy 

Alkalizační činidla morfolín, ethanolaminy, cyklohexylamin, oktadecylamin 
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Obrázek 1 Vliv kyslíku na korozní rychlost nelegované oceli ve vodných roztocích o 

různé vodivosti. 

1.2 Tvorba oxidů v parovodním prostředí 
Dlouhodobá životnost ocelí zařízení tlakového okruhu klasických elektráren je 

podmíněna vznikem a zachováním ochranné oxidické vrstvy, /3,4-7/. K jejímu vzniku dochází 

interakcí ocelí s parovodním prostředím. Běžné vodné režimy pracují s hodnotou pH 

v neutrálně či častěji v alkalické oblasti. Produktem interakce oceli a prostředí je za těchto 

podmínek Fe(OH)2, který tvoří poměrně nestálou, mechanicky málo pevnou krycí vrstvu. Při 

zvýšené teplotě podléhá tato sloučenina rozkladu: 

3Fe (OH)2   Fe3O4 + 2H2O + H2 

Rychlost přeměny závisí na teplotě, do 100°C probíhá velmi pomalu, pak se zrychluje a 

nad 200°C je přeměna okamžitá.  

U součástí exponovaných páře je dominující složkou vrstev magnetit. Hlavní přínos 

kyslíku je nutné spatřovat ve snížení transportovaného množství železa ve vodné fázi, 

vzhledem k poklesu rozpustnosti Fe2+ / Fe3+ s redoxním potenciálem. 

Ve vodě vysokých parametrů je stabilní sloučeninou -Fe2O3, Tabulka   , Obrázek 2, a 

to i při nízkých parciálních tlacích kyslíku (pO2 > 0,3610-18 MPa), odpovídajících 

termickému rozkladu vody (pO2 (811K) = 0,4710-8 MPa), Tabulka   . 
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Příznivý vliv kyslíku v mezích < 100 – 150 g.kg-1  je ve vodě prokázán. Při vyšších 

koncentracích kyslíku je jemnozrnná oxidická vrstva lokálně narušována tvorbou ostrůvku 

hrubozrnného magnetitu nebo hematitu. Konečným výsledkem může být až důlková koroze, 

Obrázek 2. 

Pro páru / přehřátou páru neexistují jednoznačné údaje o vlivu kyslíku na konstrukční 

materiály; s rostoucím parciálním tlakem kyslíku však roste i hodnota parabolické konstanty 

rychlosti růstu oxidů. 

Limit pro koncentraci kyslíku v přehřáté páře nebyl stanoven, u zahraničních elektráren 

se již začínají objevovat hodnoty na úrovni kolem w(O2 – p.pára) < 10 g.kg-1 /16/. 

Maximální dávka kyslíku 150 – 200 g.kg-1 v napájecí vodě je doporučována 

v počátečních stádiích provozu kyslíkového režimu (po odstávce, čištění apod.), kdy je jeho 

spotřeba nejvyšší. Pronik kyslíku do přehřáté páry je považován, za ukončení stadia tvorby 

ochranných oxidických vrstev a za podnět ke korekci dávkování kyslíku v napájecí vodě. Po 

vzniku stabilních dvouvrstvých ochranných produktů na železe, již stačí hodnoty max. 30 – 

50 g.kg-1, zajišťující dlouhodobou stabilitu vzniklých vrstev. 

Za nebezpečné je možné považovat kolísavé koncentrace kyslíku, které mohou vznikat 

jako důsledek „neregulace“ nebo manuální regulace dávkování kyslíku. 

Vyšší parciální tlak kyslíku v páře vede ke vzniku oxidů v nichž je Fe ve vyšším 

oxidačním stupni. Při teplotách < 400 - 480C dochází k přeměně Fe3O4  -Fe2O3  (černý  

tm.hnědý) při teplotách > 400 - 480C  Fe3O4   -Fe2O3 (černáoranžová). 

Při první přeměně nedochází k zásadní strukturní přestavbě (obě látky mají stejnou 

mřížku), existuje plynulý přechod sloučenin s oxidačním stupněm Fe 2,7 (magnetit) až 

3 (maghemit), /14,17,18/. 

Během druhé přeměny dochází k zásadní změně struktury, Tabulka   , což je 

doprovázeno vnosem pnutí a deformace do krystalové mříže. 

Výskyt -Fe2O3 je dáván to těsné souvislosti s exfoliací teplosměnných ploch 

z austenitických ocelí. 

K tomuto jevu dochází s velkou pravděpodobností i u oxidů vzniklých na nelegovaných 

ocelích. Při vyšších dávkách kyslíku do páry je možné dosáhnout odstranění oxidů 

z oxidovaných povrchu, což je právě založeno na prudké přeměně  Fe3O4   -Fe2O3 /15,19/. 

Kolísavé koncentrace kyslíku v páře při nižších koncentracích vnášejí do vrstev rovněž 

pnutí, ne však na úrovni dostačující k jejich odprýsknutí. Mechanismus poškození 

pravděpodobně souvisí s únavovým poškozením magnetitové vrstvy. Pnutí, která jsou vždy 
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v rostoucích oxidech přítomna dlouhodobě jsou relaxována creepem a vznikem příčných 

trhlin, k čemuž ovšem při krátkých časech (kolísání kyslíku) nemůže dojít. 

V současné době je tendence minimalizovat nutné obsahy kyslíku a u bloků pracujících 

ve špičkovém provozu je regulace dávkování kyslíku nutností /16/. 

 

Tabulka   2  Podmínky vzniku jednotlivých oxidů železa v parovodním prostředí 

Význam  Parciální tlak kyslíku pO2, MPa 

Fe / FeO 0,12  10-27 

Fe / Fe3O4 0,71  10-28 

Fe / Fe2O3 0,36  10-18 

H2O / O2, 811K (511C) 0,47  10-8 

H2O,  20 ppb O2 0,270  10-6 

H2O, 200 ppb O2 0,274  10-5 
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Tabulka   3   Vlastnosti oxidů vznikajících v prostředí parovodního cyklu /1,3/ 

Sloučenina Barva Strukturní 

typ 

Elektr. magn. 

vl. 

Hustota Teplotní stabilita 

Fe(OH)2 Bílá Mg(OH)2 IZ / PM 3,40 Rozkládá se při 80-100°C na Fe3O4 a H2. 

FeO Černá NaCl PV / PM 5,4-5,73 Je stabilní při teplotách nad 570C. Teplota vzniku je zvyšována 

přítomnosti chromu a molybdenu v oceli. Při nižších teplotách se na Fe a 

Fe3O4 , při pomalém chlazení. Jeho přítomnost na rozhraní kov – oxid má 

za následek rychlejší růst a snížení přilnavosti vrstev. 

Fe3O4 Černá Spinel V / FM 5,20 Taje při 1597°C. Má dobré ochranné vlastnosti. Jeho rozpustnost ve vodě 

se snižuje s rostoucí hodnotou redox potenciálu, pO2. 

FeOOH Žlutá FeOOH IZ / PM 4,20 Dehydratuje nad 200C, na -Fe2O3 

-FeOOH Světle 

hnědá 

 -  Dehydratuje nad 230C, na -Fe2O3 

-FeOOH Oranžová -FeOOH IZ / PM 3,97 Dehydratuje nad 200C, na -Fe2O3. 

-Fe2O3 Hnědá Spinel PV – IZ / FM 7,88 Je součástí pasivní vrstvy. Má dobré ochranné vlastnosti. Při teplotách nad 

480 - 500C přechází na -Fe2O3. Vzniká oxidací magnetitu, přechod je 

bezdeformační a beznapěťový. 

Fe2O3  Al2O3 IZ / PM 5,25 Při tlaku 0,1 MPa a teplotě 1457C přechází na Fe3O4. Je stabilní 

sloučeninou i při velmi nízkých parciálních tlacích kyslíku. Tvoří vrstvy se 

špatnými ochrannými vlastnostmi. Jeho vznik je doprovázen napěťovými 

změnami.  

IZ-nevodič, PV-polovodič, PM/FM-paramagnetický feromagnetický 
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Obrázek 2   Vznik a typ oxidických fází na povrchu železa ve vodě vysokých parametrů. 

2  Stručný popis výrobního bloku Elektrárny Dětmarovice 

2.1 Celkové schéma bloku 200 MW 

Čtyři vysokotlaké bloky 200 MW instalované na EDĚ mají průtlačné dvoutahové kotle 

s granulační spalovací komorou, každý o výkonu 650 t páry/h, s teplotami přehřátí 530/540 

°C a jmenovitým tlakem 17,8 MPa. 

Parní turbíny 200 MW soustavy Škoda jsou kondenzační, rovnotlaké, třítělesové, 

s přihříváním páry kouřovými plyny v kotli a osmi neregulovanými odběry páry pro ohřívání 

kondenzátu a napájecí vody. Výstupní napětí turboalternátoru (turbogenerátoru, TG) je 15.750 

V, fázový proud statoru 8.650 A, frekvence proudu 50 Hz (otáčky soustrojí 3.000/min), 

kondenzátor TG je dvoucestný, o chladicí ploše 10.400 m2 na parní straně, s 16.200 ks 

mosazných trubek 22/20 mm, délky 9,5 m. 

Přídavná voda do parovodního okruhu bloku se upravuje čiřením a třístupňovou 

demineralizací v chemické úpravně vody CHÚV1 – Demineralizační stanici. Za zásobními 

nádržemi 2 × 800 m3 demineralizované vody je instalován neblokový směsný filtr (NSF), z 

něho přímo se přídavná voda přivádí do okruhu, a to buď do vany kondenzátoru 

(rychloplněním), nebo do sprchy kondenzátoru k odplynění. Vodou z NSF (z odbočky do 

sprchy kondenzátoru) se rovněž doplňuje okruh statorové vody chlazení generátoru. Přes 
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odbočku do sání kondenzátních čerpadel druhého stupně lze plnit demi vodou napájecí nádrž 

odstaveného bloku nebo ji vracet spolu s vodou z kondenzátoru TG zpět do zásobních nádrží 

CHÚV1. 

Ze sběrače kondenzátu je kondenzát čerpán kondenzátními čerpadly prvního stupně. 

V množství max. 310 m3/h je dopravován přes letní chladiče do chladičů vodíku generátoru, 

chladiče statorové vody a chladičů vzduchu budiče. Před letním chladičem je paralelně 

připojen kondenzátor komínkové páry. Přebytečné množství kondenzátu je přepouštěno 

regulačním ventilem ochozem letních chladičů. Plné množství kondenzátu, čerpané 

kondenzačními čerpadly 1.stupně, je zavedeno do blokové úpravny kondenzátu. 

Z blokové úpravny je kondenzát veden do sání kondenzátních čerpadel druhého stupně, 

které dopravují kondenzát do nízkotlakého regeneračního systému, tvořeného pěti 

nízkotlakými nerezovými ohříváky z chromniklové austenitické oceli třídy 17, vytápěnými 

parou z prvních pěti odběrů turbíny. 

 Z 5. NTO (nízkotlaký ohř.) je kondenzát zaveden přes odplyňovač do napájecí nádrže, 

kde je pro dokonalé odplynění provedeno ohřívání kondenzátu parou z 6. odběru turbíny. Z 

napájecí nádrže je napájecí voda čerpána napájecími čerpadly přes dva vysokotlaké ohříváky 

z uhlíkaté, nízkolegované chrommolybdenové feritické oceli třídy 15, vyhřívané parou ze 7. a 

8. neregulovaného odběru turbíny. Dále pokračuje napájecí voda přes elektro šoupátko ke 

kotli. 

Vysokotlaký trakt kotle je rozdělen uzavírací armaturou na dvě části: odpařovací 

a přehřívákovou. Odpařovací část tvoří ohřívák vody (ekonomizér) a výparník. Ohřívák vody 

je jednosvazkový, dvouvětvový, umístěný na konci druhého tahu kotle před ohříváky 

vzduchu. 

Výparník je jednovětvový a je vinut horizontálně kolem stěn spalovací komory. Za 

výparníkem je řada separátorů, které jsou na vodní straně napojeny na najížděcí nádoby. Parní 

strana separátorů je propojena s parní stranou najížděcích nádob a přes dělicí armaturu na 

vstupní komoru přehříváku P I. 

Přehříváková část kotle je tvořena přehříváky rozdělenými do tří stupňů P I ÷ P III. 

Turbína je zapojena na straně ostré i přihřáté páry s kotlem čistě blokově. V obou 

případech vždy samostatným parovodem pro pravou i levou stranu turbíny. Oba parovody 

(VT i ST) mají ve svých trasách zabudovány směšovací kusy, ve kterých se vždy obě větve 

spojují pro vyrovnání parametrů a za nimi se oba parovody opět rozdělují. Každá větev 

parovodu má za směšovacím kusem odbočku do samostatné přepouštěcí stanice. 
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Vysokotlaká pára jde přes síta a odlučovače nečistot a vody, rychlozávěrné a regulační 

ventily do VT dílu turbíny čtyřmi parovody. Nástavci je vedena do vnitřního VT tělesa na 

oběžné lopatky regulačního stupně a dalších sedmi akčních kol. Vystupuje z vnitřního 

tělesa do vnějšího, mění směr proudění a pokračuje přes další tři akční oběžná kola do 

výstupních hrdel vnějšího VT tělesa. Parovody pak proudí pára do přihříváku kotle. 

Rovněž přihřátá pára jde přes síta odlučovače nečistot a vody, regulační a rychlozávěrné 

ventily. Do ST dílu turbíny vstupuje čtyřmi parovody. Nástavci je vedena do vnitřního ST 

tělesa, kde prochází lopatkami pěti oběžných kol směrem k VT dílu, vystupuje z vnitřního 

tělesa, mění smysl proudění a pokračuje přes lopatky dalších sedmi stupňů do výstupních 

hrdel vnějšího ST tělesa. 

Převáděcím potrubím je pára odváděna do NT dílu turbíny, který je dvouproudý. Pára 

proudí čtyřmi stupni lopatek směrem k ST dílu a čtyřmi stupni směrem ke generátoru. Po 

výstupu páry z oběžných kol NT dílu proudí pára nástavbou kondenzátoru do kondenzátoru. 

Kondenzátor je dvoucestný, vertikálně dělený s možností odstavení jedné poloviny za 

provozu při sníženém výkonu (120 MW). 
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Obrázek 3 Schéma bloku 200 MW 

Zařízení: 
 
1 – turbína – vysokotlaká část 
2 – turbína – středotlaká část 
3 – turbína – nízkotlaká část 
4 – generátor 
5 – budič 
6 – kondenzátor TG 
7 – kondenzační čerpadlo 1. stupně 
8 – bloková úprava kondenzátů 
9 – kondenzátní čerpadlo 2. stupně 
10 -14 – 1-5. NTO s podchlazovačem 
15 – nádrž odplyňovací vody 
16 – parní napáječka 

17, 18 – elektronapáječka 
19, 20 – 1 - 2- VTO 
21 – čerpadlo s vodoproudou vývěvou 
22 – kondenzátor komínkové páry 
23 – letní chladiče 
24 – chladič vodíku generátoru 
25 – chladič vzduchu budiče 
26 – chladič statorové vody generátoru 
27 – kondenzátor turbonapáječky 
28 – ohříváky blokové výměníkové stanice 
29 – kotel 650 t/h 
30, 31 – redukční stanice
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2.2 Popis blokové úpravny kondenzátu  
Z důvodu zabránění znečišťování okruhu voda - pára je pro každý ze čtyř 200 MW 

bloků instalována samostatná linka o výkonu 500 t/h pro úpravu veškerého turbínového 

kondenzátu, /21/. 

Zařízení je instalováno mezi kondenzátními čerpadly 1. a 2. stupně v řazení:  

1. stupeň : 2 × náplavný filtr Ø 2.000 mm, 

2. stupeň : 2 × směsný filtr s externí regenerací Ø 2.000 mm, 

3. stupeň : 1 × pojistný filtr Ø 1.200 mm, 

4. stupeň : dávkovací zařízení čpavku a kyslíku. 

1. stupeň:  

Naplavená vrstva perlitu F 511 na filtračních nerezových svíčkách náplavných filtrů 

zachycuje nerozpustné sloučeniny železa, mědi a další mechanické nečistoty. Náplavné filtry 

slouží i jako ochrana směsných filtrů proti znečištění ionexových hmot suspendovanými 

látkami. Po vyčerpání kalové kapacity náplavného filtru je filtrační vrstva splavena a je nutno 

naplavit novou vrstvu. Ředicí nádrž celulózy s naplavovacími čerpadly a nádrž odpadní 

celulózy s čerpadly doplňují vybavení náplavných filtrů. V ředicí nádrži celulózy se 

připravuje suspenze perlitu F 511. Vyčerpaný filtrační materiál je pomocí tlakového vzduchu 

sestřelen a demi vodou spláchnut z filtračních svíček NF do nádrže odpadní celulózy. 

Dopravními čerpadly je odpadní voda přečerpávána k odsazení a dalšímu využití (čistější do 

demineralizační stanice, špinavější do usazovacích nádrží likvidace odpadních vod). 

2. stupeň: 

Demineralizace kondenzátu se provádí směsnými filtry s externí regenerací. Filtry jsou 

pogumované, scezovací rošty jsou tvořeny výlisky z Norylu GFN 2, který snáší trvalé teploty 

až do 90 °C. Horní mez tepelné odolnosti BÚK byla stanovena na 60°C a je limitována silně 

bazickým anexem. Jako náplň SF je použito směsi makroporézního silně kyselého katexu 

(Lewatit SP 120-MB/BG nebo Wofatit KS 10-MB) a makroporézního silně bazického anexu 

(Lewatit MP 500-MB/BG nebo Wofatit SZ 30-MB) v poměru 1:1. Cílem demineralizace je 

odstranění všech iontových látek z vody spolu s oxidem křemičitým. Směsných filtrů s externí 

regenerací je použito proto, že umožňují vysoké filtrační rychlosti a podstatně se zkracuje 

prostoj při regeneraci jen na dobu nutnou pro přeplavení ionexu. Doplňujícím vybavením 

směsných filtrů a současně společným zařízením všech čtyř blokových úpraven kondenzátů 
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jsou zařízení dvou externích regenerací, kde se provádějí veškeré operace nezbytné pro 

obnovení iontově výměnných vlastností vyčerpaných hmot. Každé zařízení externí regenerace 

je vybaveno dvěma regeneračními nádržemi, dvěma čerpadly injektorové vody pro 

přeplavování ionexů a nádrží odpadních chemikálií s dvěma dopravními čerpadly 

pro odčerpávání odpadních chemikálií do neutralizačních nádrží demineralizační stanice. 

3. stupeň: 

Pojistný filtr slouží k zachycování úlomků ionexových zrn proniklých z předchozího 

stupně. Při poruše scezovacích roštů směsných filtrů zabraňuje průniku ionexu do okruhu 

voda - pára a tím havárii hlavního výrobního zařízení. 

4. stupeň: 

Posledním stupněm úpravy kondenzátu je zařízení pro dávkování čpavku do 

demineralizovaného kondenzátu a zařízení pro dávkování kyslíku do napájecí vody. Zařízení 

pro dávkování hydrazínu do upraveného kondenzátu se vzhledem k provozování kyslíkového 

režimu nevyužívá. 

Čpavku se používá k úpravě pH, hydrazín vázal zbytky kyslíku v okruhu voda - pára a 

tím zabraňoval korozi okruhu, jednak působil jako inhibitor koroze. Při kyslíkovém režimu se 

hydrazín nedávkuje a dávkovaný kyslík vytváří (při vysoké kvalitě napájecí vody) účinnou 

ochrannou vrstvu na povrchu materiálu. 

Doplňujícím vybavením dávkovacího zařízení čpavku a současně společným zařízením 

blokových úpraven kondenzátu je přípravna čpavku, kde se ředí koncentrovaná čpavková 

voda. Na jednotlivé blokové úpravny je naředěná čpavková voda čerpána dopravními 

čerpadly. 

Jako zdroj kyslíku slouží tlakový vzduch z vlastní kompresorové stanice 2 x 9 Nm3/h, 

2,2÷2,7 MPa, s redukční stanicí udržující v rozváděcím potrubí konstantní tlak 1,5 MPa. 

Instalovaný ochoz blokové úpravny kondenzátu a ochoz náplavných filtrů zajišťují 

možnost jakýchkoliv ručních provozních manipulací na BÚK i za plného výkonu výrobního 

bloku. 

Regulační ventil na ochozu náplavných filtrů v automatickém režimu udržuje jmenovitý 

výkon NF 250 m3/hod až do maximálně povolené tlakové ztráty NF 200 kPa. 

Regulační ventil na ochozu BÚK v automatickém režimu je uzavřen až do dosažení 

tlakové ztráty BÚK 300 kPa nebo poklesu tlaku v sání KČ 2. stupně pod 120 kPa (nebo 

stoupnutí teploty před BÚK nad 60 °C).  
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Účelem instalace zpětné klapky DN 80 v obtoku regulačního ventilu ochozu BÚK je 

umožnění zpětného proudění kondenzátu ze zásobní nádrže kondenzátu ke kondenzačním 

čerpadlům 1.stupně při jejich výpadku bez nebezpečí vysátí ionexové hmoty ze směsných 

filtrů. Opatření má zabránit přetržení vodního sloupce za klidu zařízení (zabránit odvodnění 

chladičů generátoru) a zabránit eventuálním hydraulickým tlakovým rázům v zavzdušněném 

potrubí při opětném najíždění. 

Hlavní technologické zařízení BÚK je situováno v prašném prostředí kotelny podélně u 

stěny mezistrojovny na kótě 0,0 m. 

Ovládání elektropohonů armatur a čerpadel je místní z ovládacích skříní, kde je 

vyvedena signalizace polohy armatur a signalizace chodu hlavních čerpadel. 

3 Řízení vodního režimu v Elektrárně Dětmarovice 
Jedním z hlavních opatření jak chránit kotel a ostatní části parovodního zařízení proti 

korozi a tím prodloužit bezporuchový provoz a životnost zařízení je alkalizace parovodního 

okruhu. V okruhu se udržuje tzv. ochranná alkalita.  

Potřebné, normami předepsané pH napájecí vody se dosahuje pro tlaky 6,5 MPa a vyšší 

výhradně těkavými alkalizačními prostředky, dávkovanými před nízkotlaký ohřev (NTO). 

Těkavé alkalizační prostředky přecházejí do páry, takže mohou chránit nejen regenerativní 

okruh, napájecí nádrž a vlastní kotel, ale i vlhkou část turbíny a celý kondenzátní trakt 

tepelných energetických zařízení. Reagují s korozívním CO2 v kondenzátu, tím zabraňují 

nežádoucí korozi v okruhu a snižují tak obsah Fe a Cu v okruhu. 

O vhodnosti použití jednotlivých alkalizačních prostředků rozhoduje hodnota 

rozdělovacího koeficientu Kr (udává poměr koncentrace složky v parní fázi ke koncentraci 

téže složky ve fázi kapalné), cena a tepelná stabilita. Rozlišují se látky s Kr větším než 1 a s 

Kr  1. V prvém případě je rozdělovací koeficient silně závislý na teplotě, ve druhém případě 

se s teplotou mění velmi nepatrně. Koncentrace složky v páře na konci kondenzace je u látek s 

Kr  1 vysoká, což má za následek ztrátu části z nich s plyny, odsávanými vývěvou z 

kondenzátoru (N2, H2, O2, CO2, NH3). 

Kromě snadné těkavosti se však vyžaduje, aby koncentrace těkavého alkalizačního 

prostředku v prvém kondenzujícím filmu (v našem případě na předposledních lopatkách NT 

rotoru) zajišťovala dostatečné zvýšení pH. Amoniak přechází do prvního kondenzujícího 

filmu ve značně nepříznivém poměru 1:10, zatím co např. morfolín v poměru 2,5:1. 
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U nás se, vzdor jeho nepříznivému rozdělovacímu koeficientu (Kr = 7÷10), vzhledem k 

nízké ceně a snadné dostupnosti a dobré tepelné stabilitě (stabilní i při 650C na rozdíl od 

morfolínu), běžně používá k alkalizaci amoniak (čpavek, NH3). 

ČSN 07 7403 předepisuje pro napájecí vodu hodnotu pH = 8,7÷9,2, což odpovídá dávce 

0,1÷0,5 mg NH3/l – viz  následující obrázek 4. 

Vodivost roztoků NH3 ve vodách prostých solí a CO2 při 25 C. Obrázek 4: 

Vodivost roztoků NH3 
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Obrázek 4 Vodivost roztoků NH3  

3.1 Technologické schéma dávkování čpavkové vody 
Zdrojem čpavku pro alkalizaci parovodních okruhů 200 MW bloků je čpavková voda 

technická - roztok syntetického čpavku ve vodě, obsah čpavku je minimálně 24 % 

hmotnostních (odpovídá 218,4 g NH3/l, relativní hustota 24% čpavkové vody h = 0,91). Je to 

bezbarvá až slabě nažloutlá žíravá kapalina čpavkového zápachu, silně zásadité reakce, 

toxická, koroduje měď a mosaz. Tenze par při 25 °C 153 mbar, teplota vzplanutí 630 °C (platí 

pro NH3), meze výbušnosti 15,5 až 27 % objemových (platí pro NH3), relativní hustota par 

amoniaku 0,6 (je lehčí než vzduch), rozpustnost NH3 ve vodě je neomezená. 

Je skladována v 50 nebo 1.000 l PE barelech v přípravně čpavku (na dobře větraném 

a chladném místě při teplotě max. 25°C). Odvodnění podlahy přípravny je svedeno 

do splaškové kanalizace a na čistírnu odpadních vod. Kolem barelů je na podlaze vyznačena 
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hranice skladování červenou barvou, od ní je do vzdálenosti 4,5 m a do výšky 3 m nad barely 

ochranné pásmo.    

Před použitím je 24% čpavková voda ředěna mixovanou demineralizovanou vodou na 

1% roztok v ředicí nádrži na čpavek o obsahu 1800 l. 

Dopravními plunžrovými čerpadly se 1% roztok přečerpává do dávkovacích nádrží 

čpavku o obsahu 400 l, umístěných v dávkovacích místnostech jednotlivých výrobních bloků 

v mezistrojovně na podlaží +10,8 m. 

Dávkovacími čerpadly DC 30CH (jedno provozované, druhé záložní), s frekvenčními 

měniči a automatickým řízením dávky od průtoku kondenzátu (s korekcí na vodivost UK) a s 

nastavitelným zdvihem plunžru, je 1% roztok čpavku dávkován do upraveného kondenzátu na 

výstupu z BÚK. Aby nedocházelo k vysátí obsahu dávkovacích čpavkových nádrží do 

kondenzátních tras a tím k nežádoucímu zvýšení koncentrace čpavku v parovodním okruhu 

výrobního bloku, bylo nutno před zaústění dávkovacího potrubí do kondenzátní trasy 

instalovat přetlakové klapky. 

3.2 Dávkování vzduchu 
Při dosud obvykle využívaném amoniakálním vodním režimu průtlačných kotlů je 

hlavním zdrojem železa v napájecí vodě erozní koroze vysokotlakých ohříváků (VTO), 

probíhající na vodní i parní straně. Je způsobena vysokou rychlostí proudění vody či směsi 

vody a páry. Na uhlíkaté oceli bez ochranné vrstvy vzniká jako prvý produkt koroze dobře 

rozpustný Fe(OH)2, který se v pomalu proudící vodě zúčastní tvorby ochranné vrstvy Fe3O4 

(směs FeO + Fe2O3). Při rychlém proudění se však tento prvý produkt koroze odplaví dříve, 

než je schopen se na povrchu oceli zúčastnit tvorby ochranné vrstvy. 

Poněvadž je rychlost erozní koroze značně závislá na hodnotě pH napájecí vody (se 

vzrůstem pH klesá rychlost erozní koroze), je nutno dodržovat v okruhu vysokou hodnotu pH, 

a proto i vysokou koncentraci amoniaku. 

Normovaná hodnota pH (8,7÷9,2) při amoniakálním vodním režimu je kompromisem 

mezi požadavkem udržovat vysokou hodnotu pH pro potlačení erozní koroze a požadavkem 

udržovat nízkou koncentraci amoniaku pro prodloužení pracovních cyklů směsných filtrů v 

blokových úpravnách kondenzátu. 

Při kombinovaném kyslíkovém vodním režimu se na místech, kde při NH3-režimu 

probíhala erozní koroze (VTO), vytvoří kompaktní oxidická vrstva Fe2O3, zamezující erozní 

korozi. Za přítomnosti vyšší koncentrace kyslíku i při vyšších rychlostech proudění reagují 

rozpustné hydroxidy železa na povrchu kovu s kyslíkem dříve, než se mohou rychle proudící 
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vodou odplavit a vytvářejí na povrchu kovu kvalitní ochrannou vrstvu. Současně se sníží 

koncentrace iontových a hydratovaných forem železa na vstupu do kotle a tím dojde k 

podstatnému poklesu růstu nánosů na teplosměnných plochách kotle. 

Chemické základy inhibování koroze kyslíkem u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, 

jež se používají u parních generátorů, spočívají v tom, že vznikající dobře rozpustný hydroxid 

železnatý, jehož rychlost oxidace je při nízkých teplotách vody malá, se při vyšších teplotách 

snadno a rychle převádí na hydroxid železitý s velmi malou rozpustností. 

Ochranná magnetitová (Fe3O4) vrstva teplosměnných ploch ekonomizéru a výparníku, 

vytvořená při velmi nízké koncentraci kyslíku při alkalickém vodním režimu, se postupně při 

kombinovaném kyslíkovém režimu přebudovává na těsnou, vůči kyslíku odolnou 

hematitovou (Fe2O3) vrstvu. Její odolnost dovoluje upustit od suché konzervace kotle pro 

odstávky do cca 60 h a není rozhodující zda v kotli bude ponechána voda, či zda bude z 

důvodu umožnění opravy kotel vypuštěn. 

V oblasti přehřáté páry je rozdíl mezi NH3 režimem a NH3 + O2 režimem minimální. 

Na turbíně se při kombinovaném kyslíkovém režimu sníží tloušťka nánosů, nánosy jsou 

měkčí a snadněji odstranitelné tryskáním popílkem. 

Anionty, zejména chloridy, však narušují tvorbu ochranné vrstvy, neboť tvoří se 

železem za přítomnosti kyslíku rozpustné sloučeniny, které se vodou odplavují. Proto jednou 

z hlavních podmínek pro zavedení NH3 + O2 režimu je velmi vysoká čistota napájecí vody 

(po průchodu vzorku katexovou kolonkou v H+ cyklu  NV  0,3 S/cm). 

Dávkování kyslíku při NH3 + O2 režimu za výše uvedené podmínky (NV  0,3 S/cm) 

umožní snížit pH napájecí vody na hodnotu cca 8÷8,5, což odpovídá koncentraci amoniaku 

20÷70 g/1 – viz. obrázek 5. Vyšší hodnota pH, respektive vyšší koncentrace amoniaku není 

na závadu, zbytečně jsou však amoniakem zatěžovány směsné filtry a do okruhu vnášeny 

nečistoty z čpavkové vody technické čistoty. 

Peroxid vodíku, plynný kyslík,  nebo vzduch se dávkují do potrubí mezi napájecí nádrž 

a napájecí čerpadlo tak, aby v napájecí vodě za VTO byla koncentrace kyslíku 150÷250 g/1.  

Při najíždění bloku nebo při poruše chemického režimu (katexovaná vodivost napájecí 

vody je větší než 0,3 S /cm) je nutno dávkování kyslíku odstavit a zvýšit koncentraci čpavku 

na úroveň alkalického režimu. Ochranná vrstva vytvořená při kombinovaném kyslíkovém 

režimu ve VTO a v kotli je sice dostatečně odolná, ale vyšší koncentrace kyslíku při zvýšené 

měrné el. vodivosti (větší než 0,3 S /cm) a snížené alkalitě by mohla ochrannou vrstvu spíše 
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narušit než stabilizovat. Dávkování kyslíku je vhodné uvést do provozu a snížit dávku čpavku 

teprve po poklesu katexované vodivosti napájecí vody pod  NV  0,3 S/cm. 

Vodivost roztoků NH3 ve vodách prostých solí a CO2 při 25 °C. Obrázek 5: 

Vodivost roztoků NH3 
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Obrázek 5 Vodivost roztoků NH3 [g /1] 

 Při prvním přechodu z alkalického vodního režimu na kombinovaný kyslíkový je třeba 

značného množství kyslíku na vytvoření ochranné vrstvy v těch částech VTO (na vodní 

straně), kde probíhala erozní koroze bez oxidické vrstvy, a pro změnu forem kysličníků na 

mokrých teplosměnných plochách kotle, kde se dříve vytvořila ochranná vrstva při velmi 

nízké koncentraci kyslíku (přeměna Fe3O4 na Fe2O3). Je proto vhodné zpočátku dávkovat 

kyslík na vyšší koncentraci v napájecí vodě (cca 400 g /1) a teprve po vzestupu koncentrace 

kyslíku za VTO nad 250 g /1 snížit dávkování tak, aby se koncentrace kyslíku za VTO 

pohybovala v požadovaném rozmezí. Po dosažení požadované koncentrace kyslíku za VTO 

nastává postupná přeměna oxidických vrstev v kotli a vytváření či postupná přeměna 

oxidických vrstev na parní straně VTO. 

Při přeměně oxidických vrstev v kotli (magnetit  hematit) dochází k uvolňování oxidů 

ve formě suspendovaných látek a proto se dočasně značně zvýší koncentrace železa 

v turbínovém kondenzátu. Koncentrace železa v surovém kondenzátu při dalším provozu sice 

postupně poklesne, ale z důvodu sníženého usazování železa v kotli a na turbíně (vzhledem ke 

snížení koncentrací iontových a hydratovaných forem železa) bude někdy i vyšší, než při 
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provozu bloku v amoniakálním vodním režimu. Úpravou kondenzátu na BÚK je pak 

z parovodního okruhu odváděn větší podíl korozních produktů, což je žádoucí. 

3.3 Technologické schéma dávkování kyslíku 
Zdrojem kyslíku pro dávkování při kombinovaném kyslíkovém vodním režimu je 

tlakový vzduch 1,5 MPa z vlastní kompresorové stanice. 

Dávkovací zařízení je tvořeno elektroregulačním ventilem, ochozem ERV, 

průtokoměrem 100÷600 N l/h s ručním jehlovým ventilkem, zpětným kuličkovým ventilkem, 

manometrem a soustavou armatur. Předřazený vzduchový filtr s odlučovačem garantuje 

potřebnou čistotu dávkovaného vzduchu. 

Tlakový vzduch je dávkován nerezovým potrubím DN 10 do odplyněné napájecí vody 

do sání napájecích čerpadel (do výtlaku podávacích čerpadel) do protitlaku cca 1 MPa. 

Funkce odplyňovače napájecí vody je monitorována kyslíkoměrem Siemens v potrubí k TN 

pod napájecí nádrží. 

Dávkování kyslíku se uvádí do provozu po spuštění turbonapáječky. V případě její delší 

poruchy převede se dávkování do sání elektronapáječek. 

Pro zamezení poklesu koncentrace kyslíku v parním prostoru I. VTO (ZO) je nutno mít 

při dávkování O2 uzavřenou odvzdušňovací armaturu z tohoto prostoru. 

Uzavření odvzdušnění parního prostoru II. VTO (ŠO) není nutné, neboť při vyšším 

tlaku klesá rozdělovací koeficient kyslíku  ( Kr O2  =  c O2 v páře / c O2 v kapalině) a tím i 

koncentrace O2 v páře. 

Nízkotlaká regenerace se provozuje nezměněným způsobem, tj. s otevřenými 

odvzdušněními parních prostorů. Uzavření odvzdušnění by nejen snižovalo účinnost NTO, ale 

vedlo by vlivem dávkovaného kyslíku ke korozi plášťů NTO. 

3.4 Základní technologické parametry a výpočty dávkování 
vzduchu 

Medium tlakový vzduch 1,5 MPa, mol.váha 28,95, hustota            1,293 kg/N m3, 

složení vzduchu: obsah kyslíku 20,9 % obj., tj.  23,0 % hmotn., 

  obsah dusíku 78,1 % obj., tj.  75,5 % hmotn., 

  obsah argonu 0,93 % obj., tj.    1,3 % hmotn., 

  obsah CO2 0,03 % obj., tj. 0,046 % hmotn., 

neon, helium, krypton stopy, 

předepsaná dávka O2     200 g/1, 
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jmenovitý výkon napájení 650 t/h, dávkování do protitlaku 0,9 ÷ 1,2 MPa, 

spotřeba 100 % O2  130 g/h při úplném odplynění NV (0 g O2/1), 

spotřeba vzduchu při úplném odplynění NV 563 g/h = 436 N 1/h = 7,3 N 1/min  0,7 1/min 

při přetlaku 1 MPa a teplotě t = 20 °C, 

množství vneseného CO2    0,4 g v 1 litru  

napájecí vody (zanedbatelné). 

 

Rozsah orientačního průtokoměru  100 ÷ 600 N l/h .  Při nedostatečném odplynění 

napájecí vody a sníženém výkonu bloku může potřebné množství dávkovaného vzduchu 

klesnout pod 100 N l/h a je na rotametru neměřitelné. 
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4   Experimentální část - Vyhodnocení stavu teplosměnných 
ploch tlakového okruhu Elektrárny Dětmarovice 

Pro experimentální část diplomové práce byly využity výsledky standardních 

materiálových rozborů ocelí různých teplosměnných ploch, které jsou prováděny během 

odstávek zařízení, /20/. Z důvodu absence vhodného kontinuálního analyzátoru O2 nebyla 

provedena i měření provozní, která by se věnovala kontrole čistoty pracovního média, 

zejména s ohledem na stabilitu koncentrace kyslíku v různých režimech provozního zatížení 

kotle. V rámci diplomové práce byly z tlakového okruhu Bloku 2 odebrány výřezy 

teplosměnných trubek výparníku, přehříváku P1 a mezipřehříváku MP1, Obrázek  6, Tabulka 

4. 

 

 
Obrázek 6 Schéma kotle 2 (parní výkon 650 /h ) s označením odběrových míst: 1(V) – 

výparník /  2(PI) – přehřívák /  3(MPI) – mezipřehřívák MP1 
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Tabulka č.4  Seznam  výřezů teplosměnných trubek odebraných z tlakového okruhu 

EDĚ 

Označení výřezu Rozměry Pozice Jakost oceli Provozní doba, h 

1(V) – výparník Ø38/5 mm výparník  15 121.5 67614 

2 (P1) – přehřívák Ø32/5 mm přehřívák P1 15 121.5 67614 

3 (MP1) -

mezipřehřívák 

Ø38/3 mm mezipřehřívák MP1   15 128.5 107306 

 
Byly provedeny tato hodnocení a analýzy: 

- dokumentace výřezů 

vizuální hodnocení a popis dodaných výřezů 

- chemická analýza oceli a stanovení mechanických vlastností ocelí jednotlivých výřezů 

- chemická a fázová analýza uvolněných oxidických vrstev 

- stanovení hmotnosti oxidických vrstev  

- metalografické hodnocení  

 

4.1 Výsledky vizuálního hodnocení 
Celkový vzhled hodnocených výřezů je zřejmý z popisu, Tabulka 5 a dokumentace 

Obrázek 7 a 8. Je zřejmé že vnější povrch výřezů č.1 a 2 je stejného vzhledu. Vnitřní povrch 

je pokryt souvislou šedou vrstvou, na níž je převážně v pruzích, částečně jako samostatné 

ostrůvky, vyloučen oxid železa (barva rzi), Obrázek 7 a 8. Strana otápěná vykazuje větší 

množství rezavě zbarvených oxidů, v případě trubky č.2 je tomu na straně neotápěné.  

 
Tabulka 5 Vzhled vnějšího povrchu trubek 

Vzhled vnějšího povrchu trubek – viz obr.1 a 2 

Výřez otápěná strana neotápěná strana 

č.1 
Vzhled povrchu v podstatě totožný 
s neotápěnou stranou. Mírně drsný 
světlý struskový nálep o tloušťce od 
0,05 do 0,25 mm.  

Vzhled povrchu v podstatě totožný 
s otápěnou stranou. Mírně drsný světlý 
struskový nálep o tloušťce od 0,05 do 
0,25 mm.  

č.2 Souvislý světlý struskový nálep o 
tloušťce maximálně 0,15 mm.  

Souvislý hnědý oxidický povlak o 
tloušťce 0,03 mm. 

č.3 
Souvislá, pevně lnoucí, kompaktní, na 
lomu šedá, na povrchu tmavě lesklá 
oxidická  vrstvička o tloušťce 0,08 mm. 

Souvislá, světlehnědá oxidická 
vrstvička o tloušťce 0,05 mm. Na 
bocích trubky světlehnědý pás o šířce 
cca 15 mm.  
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Obrázek 7 Vnější povrch trubek, Obrázek 8 Vnější povrch trubek, 
strana otápěná strana neotápěná 
 

 

  
Detail - Ostrůvky hematitu na povrchu výřezu 1N 
Obrázek 9 Vzhled vnitřního povrchu trubky č.1 
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Detail: Lokální poškození povrchu výřezu 2N      Ostrůvky hematitu na povrchu výřezu 2O 
Obrázek č.10 Vzhled vnitřního povrchu trubky č.2 

 

U výřezu č.3 je vnitřní povrch pokryt souvislou kompaktní šedou vrstvou (magnetitu). 

V některých lokalitách je patrná exfoliace oxidů po vrstvách i lokální, obr.5. Mezi otápěnou a 

neotápěnou stranou není podstatných rozdílů.  

otápěná 
strana 

neotápěná 
strana 
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Detail - Plošná exfoliace na povrchu výřezu 3O 

  
Detail - Lokální exfoliace oxidické vrstvy na povrchu výřezu 3O 
Obrázek č.11 Vzhled vnitřního povrchu výřezu č.3O 
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4.2 Výsledky chemické analýzy ocelí výřezů 

Chemickou analýzou byla potvrzena jakost jednotlivých typů ocelí, Tabulka 6. 
 

Tabulka 6 Chemická analýza 

Výřez %C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni %Mo %V 

1 Výparník 0.17 0.52 0.30 0.010 0.019 0.98 0.08 0.47 0.00 

2 Přehřívák 0.16 0.50 0.29 0.010 0.020 0.92 0.09 0.40 0.00 

3 Přihřívák 0.13 0.66 0.32 0.016 0.025 0.74 0.05 0.41 0.35 

15 121 

(1 a 2) 

0.10 

0.18 

0.40 

0.70 

0.15 

0.35 

max. 

0.040 

max. 

0.040 

0.70 

1.30 

___ 0.40 

0.60 

___ 

15 128 

(3) 

0.10 

0.18 

0.45 

0.70 

0.15 

0.40 

max. 

0.040 

max. 

0.040 

0.50 

0.75 

__ 0.40 

0.60 

0.22 

0.35 

 

4.3 Stanovení tloušťky oxidické vrstvy chemickou metodou  

Hmotnost oxidických vrstev na vnitřním povrchu trubek byla stanovena metodou 

selektivního odmořování v inhibované  HCl. Zkouška probíhala při pokojové teplotě. 

Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 7. Velká tloušťka oxidické vrstvy byla nalezena na 

výřezech z mezipřehříváku, což souvisí s podmínkami během spouštění bloku. 

Tabulka 7 Hodnocení vrstev 

výřez 
hmotnost vrstev  

(g/m2) 

Průměrná tloušťka oxidických 

vrstev, (g/m2) 

doba moření 

(min) 

A:   247 60 
1 Výparník 

B:   228 
237 

60 

A:   222 60 
2 Přehřívák 

B:   236 
229 

60 

A:   662 pozn. 
3 Přihřívák 

B:   682 
672 

pozn. 

             Pozn.: Po uplynutí 90 minut byl povrch vzorku narušen mechanicky a domořen.  
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4.4 Výsledky zkoušek mechanických vlastností 

Mechanické vlastnosti byly ověřovány na výřezech i s ohledem na pozici vzorku po 

obvodu trubky (otápěná / neotápěná strana) . Z hodnot zjištěných vlastností mechanických 

vyplývá, že pevnostně nevyhovuje otápěná část trubky mezipřehříváku (3-MPI), Tabulka 8. 

Tvrdost byla měřena dle Vickerse při zatížení 100 kN na tvrdoměru HPO 10 vždy na otápěné 

a neotápěné straně. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 9.   

 
Tabulka 8 Mechanické vlastnosti ocelí výřezů 

Výřez / pořadí materiál Re (MPa) Rm (MPa) A5 (%) vyhovuje  

/1 otápěná 336 471 32,5 ano 

/2 otápěná 347 482 31,5 ano 

/1 neotápěná 336 474 35,0 ano 
1 

/2 neotápěná 

15 121.5 

333 467 32,9 ano 

/1 otápěná 368 472 31,0 ano 

/2 otápěná 354 475 29,0 ano 

/1 neotápěná 365 480 26,5 ano 
2 

/2 neotápěná 

15 121.5 

364 490 27,2 ano 

1 otápěná 358 522 19,6 ne 

/2 otápěná 344 520 19,8 ne 

/1 neotápěná 397 536 20,7 ano 
3 

/2 neotápěná 

15 128.5 

420 559 21,2 ano 

předpis pro 15 121.5 min.295 440-590 min.22  

předpis pro 15 128.5 min.365 490-690 min.18  
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Tabulka 9 Tvrdost ocelí výřezů 

Výřez 1 – HV10 Výřez 2 – HV10 Výřez 3 – HV10 
vpich 

otápěná neotápěná otápěná neotápěná otápěná neotápěná 

1 165 163 158 157 180 185 

2 156 163 162 156 180 185 

3 162 163 165 158 181 182 

4 158 161 157 158 181 185 

5 162 163 158 155 180 185 

ØHV 161 163 160 157 180 184 

Ocel 15 121.5 15 1215 15 128.5 

 

4.5 Výsledky metalografického hodnocení  

Struktura materiálu jednotlivých trubek byla posuzována na otápěné i neotápěné straně 

trubek  a to vždy ve třech lokalitách – u vnějšího povrchu, ve středu stěny a u vnitřního 

povrchu. Každé místo bylo dokumentováno při zvětšení 500x, /20/. 

  

Výřez č.1 (obr.12 až 17) 

Materiál trubky vykazuje feriticko-perlitickou strukturu s výraznou sferoidizací 

v perlitických zrnech a jemným karbidickým precipitátem ve feritické matrici, obr.12,13,15 a 

16. Výrazný rozdíl ve struktuře byl zjištěn u vnitřního povrchu trubky na otápěné a zejména 

na neotápěné (!) straně trubky. Na straně otápěné lze pozorovat velmi pokročilý rozpad 

struktury na shluky robustnějších karbidů v místech původních zrn perlitu a feritickou matrici 

s hustě vyloučeným karbidickým precipitátem, obr.14. Na straně neotápěné byl zaznamenán 

dokončený rozpad struktury, obr.19.  

 

Výřez č.2 (obr.18 až 23) 

Hodnocení této trubky je v podstatě shodné s hodnocením trubky č.1, pouze s tím 

rozdílem, že struktura u vnitřního povrchu na otápěné a neotápěné straně je totožná, tzn. velmi 

pokročilá degradace struktury. 
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Výřez č.3 (obr.24 až 29) 

U této trubky byl zjištěn rozdíl mezi otápěnou a neotápěnou stranou. Na straně otápěné 

je struktura feriticko-bainitická, přičemž ve směru od vnějšího k vnitřnímu povrchu je patrné 

zintenzivnění degradačních procesů v podobě zesílené sferoidizace a vylučování karbidů. 

Jako nejvíce degradovaná se jeví struktura na otápěné straně u vnitřního povrchu. Na straně 

neotápěné se struktura ve směru od vnějšího k vnitřnímu povrchu v podstatě nemění. Jedná se  

o strukturu feriticko-bainitickou  jako na straně otápěné, ale degradační procesy nejsou tak 

intenzivní jako na straně neotápěné.    

 

Tabulka č.10 Vyhodnocení hloubky oduhličení oceli na povrchu odebraných výřezů 

Hloubka oduhličení povrchů (mm) 

Výřez č.1 Výřez č.2 Výřez č.3 

otápěná Neotápěná otápěná neotápěná otápěná neotápěná 

vně vni vně vni vně vni vně vni vně vni vně vni 

0 0.22 0 0.25 0.06 0.20 0 0.15 0 0.15 0 0.20 
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Obrázek 12 Výparník: trubka 1,        Obrázek 15 Výparník: trubka 1, 
otápěná, vnější povrchu neotápěná, vnější povrch 
 

      
Obrázek 13 Výparník: trubka 1, Obrázek 16 Výparník: trubka 1, 
otápěná, střed stěny neotápěná, střed stěny 
 

      
Obrázek 14 Výparník: trubka 1, Obrázek 17:Výparník trubka 1,    
otápěná , uvnitř  povrchu neotápěná, uvnitř  povrchu 
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Obrázek 18 Přehřívák: trubka 2, Obrázek 21  Přehřívák: trubka 2, 
otápěná,  u vnějšího .povrchu neotápěná, u vnějšího .povrchu 
 

      
Obrázek 19 Přehřívák: trubka 2, Obrázek 22 Přehřívák: trubka 2,  
otápěná, střed stěny neotápěná , střed stěny 
 

      
Obrázek 20 Přehřívák: trubka 2, Obrázek 23 Přehřívák: trubka 2, 
otápěná, uvnitř povrchu neotápěná, uvnitř povrchu 
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Obrázek 24 Mezipřehřívák: trubka 3,  Obrázek 27 Mezipřehřívák: trubka 3, 
otápěná, u vnějšího.povrchu neotápěná, u vnějšího.povrchu 
 

      
Obrázek 25 Mezipřehřívák: trubka 3,  Obrázek 28 Mezipřehřívák: trubka 3, 
otápěná, střed stěny neotápěná, střed stěny 
 

      
Obrázek 26 Mezipřehřívák: trubka 3,  Obrázek 29 Mezipřehřívák: trubka 3, 
otápěná, uvnitř povrchu neotápěná, uvnitř povrchu 
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V další fázi metalografického hodnocení byl prověřen stav a  charakter oxidických vrstev na 

vnějším a vnitřním povrchu otápěné i neotápěné strany trubek. 

 

Výřez 1 

Na vnějším povrchu otápěné i neotápěné strany se nachází oxidická vrstva o tloušťce 

0.20 až 0.25 mm.Vrstva je poměrně kompaktní, leč přesto vykazuje přítomnost větších či 

menších pórů, obr.30 a 32. Rovněž vnitřní povrch je pokryt šedou ochrannou vrstvou.  Jedná 

se o magnetit. Tloušťka vrstvy na straně neotápěné do 0.05 mm (obr.31), na straně otápěné až 

0.15 mm, obr.32. Místy je vrstva nehomogenní a štěpí se, obr.33. 

 

       
Obrázek 30 Výparník: trubka 1, Obrázek č.31 Výparník: trubka 1,  
otápěná, vnější povrch neotápěná, vnitřní povrch 
 

       
Obrázek 32 Výparník: trubka 1, Obrázek č.33 Výparník: trubka 1 , 
otápěná, vnější povrch neotápěná, vnitřní povrch 
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Výřez 2 

Vnější povrch trubky je pokryt až 0.20 mm silnou převážně rozpraskanou  vrstvou oxidů 

železa, obr. 34,36 a 38. Na vnitřním povrchu je souvislá kompaktní vrstvička magnetitu, jejíž 

tloušťka  nepřesahuje 0.05 mm, obr.35 a 38. Na otápěné straně vrstva překrývá sporadicky se 

vyskytující korozní důlky o hloubce maximálně 0.10 mm, obr.37. I přesto, že vrstva je velmi 

slabá, podélně se štěpí.   

 

        
Obrázek 34 Přehřívák: trubka 2,   Obrázek 35 Přehřívák: trubka 2, 
neotápěná, vnější povrch   neotápěná, vnitřní povrch 
 

        
Obrázek 36 Přehřívák: trubka 2, Obrázek 37 Přehřívák: trubka 2, 
otápěná, vnější povrch otápěná, vnitřní povrch 
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Obrázek 38 Přehřívák: trubka 2, Obrázek 39 Přehřívák: trubka 2,  
otápěná, vnější povrch otápěná, vnitřní povrch 
 

Výřez 3 

Vrstva oxidů na vnějším povrchu na neotápěné straně dosahuje tloušťky až 0.15 mm, na 

straně otápěné pak 0.08 mm, obr.40 a 42. Vrstva je nehomogenní s množstvím pórů a 

podélnými prasklinami. Vnitřní povrch vykazuje souvislou vrstvu magnetitu rovněž 

porušenou podélným prasklinami. Tloušťka vrstvy je na otápěné straně až 0.20 mm, na 

neotápěné straně 0.10 mm, obr. 41 a 43. Pod oxidickými vrstvami je na vnějším i vnitřním 

povrchu patrná oxidace hranic zrn do hloubky 0.02 mm.      

 

        
Obrázek 40 Mezipřehřívák: trubka 3, Obrázek 41 Mezipřehřívák: trubka 3, 
neotápěná, vnější povrch neotápěná, vnitřní povrch 
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Obrázek 42 Mezipřehřívák: trubka 3, Obrázek 43 Mezipřehřívák: trubka 3, 
otápěná, vnější povrch otápěná, vnitřní povrch 
 

5 Chemická a fázová analýza oxidických vrstev 
Oxidická vrstva byla z vnitřního povrchu výřezů trubek uvolněna mechanicky a 

následně analyzována, /20/. Chemická a strukturní analýza byla realizována v uspořádání, kdy 

byl hodnocen celý objem oxidické vrstvy (představující její střední složení) a chemické 

složení zejména v místech vzhledových heterogenit bylo ověřováno i metodami lokální 

analýzy. Z výsledků chemických analýz je patrné, že oxidická vrstva je tvořena dominantně 

železem, s malým podílem prvků, které jsou součástí kompozice oceli, napájecí vody nebo 

jsou přenášeny parou, Tabulka 11, 12. Na teplosměnných plochách je rovněž mírně zvýšený 

podíl SiO2  (Cu a Zn).  

Lokální chemická analýza rovněž neprokázala žádné netypické projevy chemického 

složení. Z hlediska chemického složení oxidických vrstev odebraných z vnitřního povrchu 

komponent tlakového okruhu, lze jejich stav považovat za typický pro bloky pracující ve 

vodném režimu s těkavými korekčními látkami.  
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Tabulka 11 Výsledky chemické objemové analýzy mechanicky uvolněných oxidů 

% hm. Prvek 

1 (V) - výparník 2 (PI) - přehřívák 3 (MPI) - mezipřehřívák 

Na 0,053 0,065  

Mg  0,024  

Al 0,13 0,14 0,053 

Si 0,21 0,24 0,28 

P(x) 0,022 0,016 0,020 

S(x) 0,026 0,042 0,064 

Cl 0,03 0,023  

K < 0,01 0,0083  

Ca 0,04 0,035 0,013 

Ti 0,04 0,043  

V 0,01 0,012 0,33 

Cr 1,02 1,1 0,71 

Mn 0,66 0,63 0,53 

Fe 96 96 97 

Co 0,16 0,18  

Ni 0,14 0,15 0,082 

Cu 0,12 0,12 0,19 

Zn 0,33 0,37 0,013 

Mo 0,44 0,40 0,43 

Sn  0,029  

Pb 0,018 0,018 0,028 
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Obrázek 44 Morfologie a zastoupení prvků na ploše výřezu 1N 
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Obrázek 45 Morfologie a zastoupení prvků na ploše výřezu 1O v místě vzhledové 
heterogenity 
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Obrázek 46 Morfologie a zastoupení prvků na ploše výřezu 3O 
 

Z hlediska fázového složení, byla vrstva na vnitřním povrchu všech výřezů tvořena 

směsí magnetitu a hematitu, jejichž poměr byl závislý na poloze analyzovaného místa. 
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Nejvyšší podíl hematitu byl zjištěn v oxidech výřezů z přehříváku a mezipřehříváku (2-PI, 3-

MPI). Fáze FeO, detekující přehřátí vnitřního povrchu trubky nebyla detekována, Tabulka 12. 

 

Tabulka 12     Výsledky fázové analýzy uvolněných oxidů – objemová  analýza, %hm. 

1 – výparník 2 - přehřívák 3 - mezipřehřívák 
Identifikovaná fáze 

O N O N O N 

Fe2O3 Hematite 59 67 71 63 75 75 

Fe3O4  Magnetite 41 33 29 37 25 25 

 



 

 48 

6 Závěr  
V Elektrárně Dětmarovice je používán kombinovaný kyslíkový režim, jehož specifikem 

je, že k dávkování kyslíku je využíváno vzduchu, tj. i s malým množstvím oxidu uhličitého. 

Blok pracuje během ustáleného režimu se sníženou koncentrací kyslíku v napájecí vodě tak, 

aby nedocházelo k průnikům nadměrného množství kyslíku do přehřívané páry a tím 

nedocházelo k nadměrné tvorbě uvolněných oxidů. 

6.1 Souhrnné výsledky materiálového rozboru 
Vliv dlouhodobé expozice konstrukční ocelí výparníku (1), přehříváku (2 - PI) a 

mezipřehříváku (MPI) po dlouhodobém provozu  Bloku 2 v kyslíkovém režimu je možné 

shrnout  následujícím způsobem. 

 
Výřez č.1 – výparník 

Materiál:  ocel jakosti 15 121, Tabulka 6 
Mechanické vlastnosti:  vyhovují předpisu ČSN 41 5121.5, Tabulka 8   
Tvrdost:  otápěná strana 161 HV, neotápěná strana 163 HV 
Hmotnost oxidů na  
vnitřním povrchu: 237 g/m2 

Struktura:  feriticko-perlitická s výraznou sferoidizací v perlitických zrnech a 
jemným karbidickým precipitátem ve feritické matrici. Projevil se 
rozdíl ve struktuře u vnitřního povrchu trubky na otápěné a zejména 
na neotápěné (!) straně trubky. Na straně otápěné lze pozorovat 
velmi pokročilý rozpad struktury na shluky robustnějších karbidů 
v místech původních zrn perlitu a feritickou matrici s hustě 
vyloučeným karbidickým precipitátem. Na straně neotápěné byl 
zaznamenán dokončený rozpad struktury.  

Oduhličení:  vnější povrch bez oduhličení, vnitřní povrch 0.25 mm na neotápěné, 
0.22 mm na otápěné straně.  

Oxidické vrstvy:  Na vnějším povrchu otápěné i neotápěné strany se nachází oxidická 
vrstva o tloušťce 0.20 až 0.25 mm.Vrstva je poměrně kompaktní, leč 
přesto vykazuje přítomnost větších či menších pórů. Rovněž vnitřní 
povrch je pokryt šedou ochrannou vrstvou.  Tloušťka vrstvy na 
straně neotápěné do 0.05 mm, na straně otápěné až 0.15 mm. Místy 
je vrstva nehomogenní a štěpí se. Vrstva je tvořena oxidy železa 
Fe2O3  a Fe3O4 ( 60 resp. 40% hm.). Vrstva hematitu se vyskytuje 
ve formě deponovaných oxidů z vodné fáze. V oxidech byl zjištěn 
velmi malý podíl Cu/Zn. Objemovou ani lokální analýzou nebyla 
zjištěny látky, které by mohly zvyšovat agresivitu ve vodné fázi 
(Na,K, S,Cl). 
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Výřez č.2 – přehřívák P1 

Materiál:  ocel jakosti 15 121 

Mechanické vlastnosti:  vyhovují předpisu ČSN 41 5121.5.   

Tvrdost:  otápěná strana 160 HV, neotápěná strana 157 HV 

Hmotnost úsad na  

vnitřním povrchu: 229 g/m2 

Struktura:  Hodnocení této trubky je v podstatě shodné s hodnocením trubky 1, 
pouze s tím rozdílem, že struktura u vnitřního povrchu na otápěné a 
neotápěné straně je totožná, tzn. u obou povrchů byla zjištěna velmi 
pokročilá degradace struktury. 

Oduhličení:  vnější povrch 0.06 mm na otápěné straně, na neotápěné bez 
oduhličení, vnitřní povrch 0.15 mm na neotápěné, 0.20 mm na 
otápěné straně.  

Oxidické vrstvy:  Vnější povrch trubky je pokryt až 0.20 mm silnou převážně 
rozpraskanou  vrstvou oxidů železa. Na vnitřním povrchu je souvislá 
kompaktní vrstvička, jejíž tloušťka  nepřesahuje 0.05 mm. Na 
otápěné je patrno několik subvrstev, sporadicky se vyskytují korozní 
důlky o hloubce maximálně 0.10 mm. Přesto, že vrstva je velmi 
slabá, podélně se štěpí.  Vrstva je tvořena oxidy železa Fe2O3  a 
Fe3O4 ( 65 resp. 35% hm.). Vrstva hematitu se vyskytuje 
v ostrůvcích mechanicky přenesených parou (navátých). V oxidech 
byl zjištěn velmi malý podíl Cu/Zn. Objemovou ani lokální analýzou 
nebyla zjištěny látky, které by mohly ovlivnit agresivitu parní fáze 
(Na,K). 
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Výřez č.3 – mezipřehřívák 

Materiál:  ocel jakosti 15 128 

Mechanické vlastnosti:  vyhovují předpisu ČSN 41 5128.5 s výjimkou otápěné strany, kde je 

mez kluzu mírně pod minimální požadovanou hodnotou.   

Tvrdost:  otápěná strana 180 HV, neotápěná strana 184 HV 

Hmotnost úsad na  

vnitřním povrchu: 672 g/m2 

Struktura:  U této trubky byl zjištěn rozdíl mezi otápěnou a neotápěnou stranou. 
Na straně otápěné je struktura feriticko-bainitická, přičemž ve směru 
od vnějšího k vnitřnímu povrchu je patrné zintenzivnění 
degradačních procesů v podobě intenzivnější sferoidizace a 
vylučování karbidů. Jako nejvíce degradovaná se jeví struktura na 
otápěné straně u vnitřního povrchu. Na straně neotápěné se struktura 
v podstatě ve směru od vnějšího k vnitřnímu povrchu nemění. Jedná 
se  o strukturu feriticko-bainitickou  jako na straně otápěné , ale 
degradační procesy nejsou tak intenzivní jako na straně neotápěné.    

Oduhličení:  vnější povrch bez oduhličení, vnitřní povrch 0.20 mm na neotápěné, 
0.15 mm na otápěné straně.  

Oxidické vrstvy:  Vrstva oxidů na vnějším povrchu na neotápěné straně dosahuje 
tloušťky až 0.15 mm, na straně otápěné pak 0.08 mm. Vrstva je 
nehomogenní s množstvím pórů a podélnými prasklinami. Vnitřní 
povrch vykazuje souvislou vrstvu magnetitu rovněž porušenou 
podélným prasklinami. Tloušťka vrstvy je na otápěné straně až 0.20 
mm, na neotápěné straně 0.10 mm. Pod oxidickými vrstvami je na 
vnějším i vnitřním povrchu patrná oxidace hranic zrn do hloubky 
0.02 mm. Vrstva je tvořena oxidy železa Fe2O3  a Fe3O4 ( 75 resp. 
25% hm.). Vrstva hematitu se vyskytuje v ostrůvcích mechanicky 
přenesených parou (navátých). Byla zjištěna jak plošná tak i lokální 
exfoliace způsobená větší tloušťkou oxidu. V oxidech byl zjištěn 
velmi malý podíl Cu/Zn. Objemovou ani lokální analýzou nebyla 
zjištěny látky, které by mohly ovlivnit agresivitu parní fáze (Na,K), 
z hlediska prvkového zastoupení se jednalo o vrstvu s nejvyšší 
„čistotou“. 

 
Provedené analýzy prokázaly, že poškození vnitřního povrchu nevykazuje lokalizované 

napadení ani erozně korozní napadení. Úbytek kovu je řízen jeho oxidativním přechodem do 

oxidů a chemickou nestabilitou oxidické vrstvy, která však je v podmínkách kyslíkového 

režimu vyšší než v režimech redukčních. Rozdíly v tloušťce oxidické vrstvy jsou ovlivněny 

vyskytující se exfoliací po vrstvách, pro níž jsou příhodnější podmínky na povrchu otápěném. 

Na vnitřním povrchu trubek přihříváku byla zjištěna vysoká hmotnost oxidů, která může 

být příčinou přehřívání oceli, popř. i spontánní exfoliace oxidů, s možností zanesení parních 

cest, popř. separátoru. 
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6.2 Provozní režim 
Udržení optimální koncentrace kyslíku je velmi důležité zejména během přechodových 

režimů bloků (při jejich „špičkování“).  

Z funkčního hlediska je nejméně přijatelné snižování účinnosti přestupu tepla 

v důsledku tvorby nánosů a usazenin na teplosměnných plochách a snižování životnosti 

zařízení v důsledku korozních a erozních jevů. 

Eliminovat případné negativní dopady lze aplikací automatického systému řízení 

chemických režimů. Nutnou podmínkou nasazení takového systému je dostupnost a 

spolehlivost vstupních dat charakterizujících chemický režim a umožňující provádět 

průběžnou aktualizaci. Základem je vždy spolehlivý systém on-line měření a automatické 

dávkování alkalizačních prostředků. 

Stávající vzorkovny jsou již za zenitem své životnosti a jsou technicky i morálně 

zastaralé. Důležitost automatického řízení nabývá na významu při špikovacím charakteru 

využití energetického zdroje. Vzhledem k rostoucím cenám černého uhlí, bude tento způsob 

provozu elektrárny Dětmarovice v budoucnosti nejčastější. Náklady vložené do optimalizace 

řízení chemického režimu se vyplatí v dlouhodobé životnosti tlakového celku parního 

generátoru. 
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