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Abstrakt 

 Cílem této bakalářské práce je stanovení podmínek pro dosažení optimální životnosti 

konstrukčních materiálů, které jsou vystaveny koroznímu působení v chladicím okruhu 

klasické elektrárny Dětmarovice. 

Dílčími cíli této bakalářské práce jsou:  

1) charakteristika konstrukčních materiálů součástí chladicího okruhu,  

2) vyhodnocení agresivity chladicí vody v systému chladicího okruhu,   

3) vypracování přehledu typů poškození hlavních konstrukčních materiálů v historii 

elektrárny Dětmarovice. 

Klí čová slova 

Koroze, chladicí okruh, klasická elektrárna, konstrukční materiál, životnost 

 

Abstract 

Aim of this bachelor thesis is to determine the conditions for reaching the optimal service life 

of structural materials being exposed to corrosion in Dětmarovice power plant cooling circuit. 

Three following tasks have been treated in this bachelor thesis: 

1) characterization of structural materials of cooling circuit system, 

2) evaluation of cooling water aggressivity in cooling circuit system, 

3) making summary of damage types of main construction materials in the history of 

Dětmarovice power plant. 

Keywords 

Power station, power plant, structural material, cooling water, circuit, corrosion, service life 
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Seznam použitých zkratek: 

ČS – čerpací stanice 

ČSCHV – čerpací stanice chladicích vod 

EDĚ – elektrárna Dětmarovice 

EN – elektronápáječka (čerpadlo napájecí vody) 

GO – generální oprava 

CHČ – chladicí čerpadlo 

CHO – chladicí okruh 

CHV – chladicí věž 

Is – Langelierův index stability 

JČV – jímka čiřené vody 

KČK – kontinuální  

KNK4,5 – kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5  

KNK8,3 – kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3  

KO – kondenzátor 

KO-TG – kondenzátor turbogenerátoru 

NT – nízkotlaký 

pHs – saturační pH 

RSI – Ryznarův index stability 

ŘS – řídicí systém 

SV – surová voda 

TG – turbogenerátor 

TN – turbonapáječka (čerpadlo napájecí vody) 
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ZK – zpětná klapka 
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1 Úvod 

V současné době jsou kladeny stále větší požadavky na celkovou životnost konstrukčních 

materiálů, snížení množství poruch vlivem jejich poškození a zvýšení efektivity provozu 

výrobního zařízení. Jedním z podstatných vlivů na používané materiály je korozní působení. 

Životnost zařízení pak závisí především na typech použitých materiálů pro daný provozní 

systém a na prostředí, ve kterém materiál užíváme.  

Nejpoužívanějšími konstrukčními materiály jsou v dnešní době kovy. Jejich použití je 

však vždy limitováno jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Vzhledem k současné 

úrovni vědeckého poznání máme k dispozici na výběr velké množství materiálů pro praktické 

použití. Ovšem žádný z těchto materiálů není „dokonalý“ a nemá takové mechanické a 

fyzikálně-chemické vlastnosti, aby jeho použití mohlo být univerzální pro jakékoliv zařízení. 

Na druhou stranu existují již vyprojektované a navržené systémy, které je nutno v rámci 

efektivního využití zdrojů optimálně provozovat a tím i prodlužovat jejich provozuschopnost. 

V chladicích okruzích klasických elektráren je proto vhodné udržovat takové prostředí, 

aby bylo dosaženo co nejnižšího poškození konstrukčních materiálů a zároveň, aby použitá 

opatření neomezovala a příliš nezvyšovala finanční náklady na provoz. Tohoto cíle z velké 

části dosáhneme optimalizací chemického režimu chladicí vody. Pomocníkem v tomto směru 

jsou nám normy, které ukládají základní parametry a jejich obecná rozmezí, která je nutno 

sledovat a dodržovat. Ovšem nejdůležitějším ohledem v tomto směru jsou vlastní empirická 

zjištění, vycházející z naměřených dat a pozorovaných poškození. Průběžným porovnáváním 

vlastních zjištění s odbornou literaturou a se zkušenostmi z jiných provozů, můžeme 

předcházet mnoha chybám, jenž už byly zaznamenány.  

Cílem této práce je stanovení podmínek pro dosažení optimální životnosti konstrukčních 

materiálů v chladicím okruhu elektrárny Dětmarovice.  
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2 Popis chladicího okruhu a provozních režimů 

2.1.1 Řídicí systémy  

Doplňování úbytků, které vznikly odparem, rozstřikem na chladicí věži nebo odluhem 

chladicího okruhu se zajišťují dekarbonizovanou vodou z řeky Olše. K ovládání zařízení je 

instalován ŘS Citect, s jehož pomocí se dálkově provádějí manipulace s čerpadly a 

armaturami v čerpací stanici Koukolná. ŘS Citect slouží také k ovládání čerpadel pro vnitřní 

chlazení, letní chladiče, praní pískových filtrů. Dále slouží k ovládání elektrických armatur 

(např. armatury vody na jednotlivé reaktory, armatur odluhu , atd.), obsahuje algoritmus pro 

automatické praní pískových filtrů a zejména obsahuje algoritmy pro čerpadla v čerpací 

stanici Koukolná.  Při zadání potřebného množství surové vody na reaktory v dekarbonizační 

stanici, jsou brány v úvahu i ostatní odběry SV a systém mění frekvenci frekvenčních měničů 

čerpadel, popřípadě najíždí, nebo odstavuje čerpadla SV dle zadaného množství SV.  

Dalším řídicím systémem, který je obecně řídicím systémem hlavního výrobního zařízení 

na EDĚ, je ŘS Teleperm. S jeho pomocí jsou ovládány zařízení parogenerátoru, 

turbogenerátoru a čerpací stanice chladicí vody. Na obrázku 2-1 je možno vidět snímek jedné 

z jeho ovládacích obrazovek. V objektu ČSCHV je možno přes ŘS Teleperm ovládat chladicí 

čerpadla, olejová čerpadla hydrauliky zpětné klapky CHČ, propoje výtlačných a vratných 

řadů, vstupní uzavírací klapky do CHV, odvodnění za vstupní uzavírací klapkou CHV, vodní 

clony CHV. Všechny ovládání uzavíracích armatur umožňují jednorázový povel pro otevření 

resp. uzavření nebo pomalé otevírání či přivírání pomocí krátkých pulsů.  

2.2 Čerpací stanice surové vody  

Voda pro elektrárnu Dětmarovice je odebírána z řeky Olše v odběrném místě ČSSV 

v obci Koukolná. ČSSV je vybavena variabilně propojitelnými jímkami, do kterých voda 

z řeky gravitačně vtéká. Z těchto jímek je pak voda čerpána pomocí tří tras surové vody 

označených jako A, B, C do objektu EDĚ. Trasy B a C slouží k dopravě vody do objektu 

Dekarbonizační stanice. Trasa A slouží k dopravě vody do objektu úpravny vody pro 

parovodní okruh (demineralizace). ČSSV je vybavena rezervou průmyslové vody o kapacitě 

63000m3, kterou je možno použít za nepříznivých podmínek na řece Olši [5].  

2.3 Dekarbonizační stanice 

Surová voda z řeky Olše je upravována, pro použití v chladicím okruhu, procesem 

dekarbonizace.  
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2.3.1 Čiřicí reaktory 

Voda je vedena na 4 reaktory typu CN II – Kurgajev o výkonu 500 m3.h-1 [5]. 

V odvzdušňovací nádrži reaktoru se voda zbaví bublin vzduchu a je do ní nadávkován 

koagulant (10% roztok FeSO4.7H2O). Z odvzdušňovací nádoby voda gravitačně proudí do 

spodní kónické části reaktoru, kde je tangenciálně zaústěna. V tomto místě je zároveň 

zaústěno dávkování 6% vápenného mléka. Dochází k promíchání vápenného mléka s vodou a 

k vyvločkování Fe(OH)3 a CaCO3. Voda dále pokračuje do středové části reaktoru, kde 

dochází vlivem usměrňujících přepážek ke změně proudění vody. V této fázi dochází ke 

změně turbulentního proudění na laminární. Voda pokračuje vzhůru a dochází ke snížení 

rychlosti stoupání, vlivem rozšíření průměru reaktoru. Vzestupná rychlost vody se vyrovnává 

se sedimentační rychlosti vloček, a tím dochází ke vzniku vznášeného kalového mraku. V 

kalovém mraku se zachycují částice, obsažené ve stoupající vodě.  Ta dále pokračuje přes 

děrovaný plech, přepadá přes otvory s nastavitelnými terčíky do sběrného žlabu a vystupuje z 

reaktoru. [5] 

2.3.2 Písková filtrace, jímky čiřené vody 

Čiřená dekarbonizovaná voda z každého reaktoru je zavedena na horizontální tlakové 

pískové rychlofiltry v počtu 3+1. Dále z nich proudí do dvou betonových jímek čiřené 

filtrované vody, které jsou vzájemně propojeny. Jímky čiřené vody jsou spojeny přepadovým 

potrubím s jímkami chladicí vody.  

Voda z JČV je používána: 

• k praní zanesených pískových filtrů, 

• při najíždění výrobních bloků na letní chladiče v letním období,  

• na chladiče vnitřního chladicího okruhu,   

• v chladičích v centrální kompresorové stanici, 

• k doplnění ztrát v chladicím okruhu (přepadem SV z JČV) [5].  

Množství SV z řeky se volí takové, aby se zajistila potřebná hladina v sací jímce 

chladicích čerpadel. Podle ročních období se spotřebuje 250 – 400 m3.h-1 vody na jeden 

provozovaný blok. Kromě SV se na reaktorech upravuje oběhová, po případě odsazená voda. 

Oběhovou vodu tvoří odluh z chladicího okruhu.  Pro dekarbonizaci je možno oběhovou vodu 

v zimním období odebírat pomocí zvyšovacích čerpadel  oteplené vody z vratných řadů. Další 

možností je vedení oběhové vody do dekarbonizace z výtlaku chladicích čerpadel. Množství 

odluhu do dekarbonizace volí obsluha s ohledem na zajištění maximální hladiny v jímkách 



Koroze konstrukčních materiálů v okruhu chladicí vody klasické elektrárny 
 

Jan Schulmeister   13 
 

čiřené vody a v zimě s ohledem na teplotu vody na reaktory [5]. Tato teplota by neměla být 

příliš nízká.  

2.4 Čerpací stanice chladicích vod 

Obrázek 2-1 

Systém chladicího okruhu na EDĚ, který je vidět na obrázku 2-1, náleží pod skupinu 

otevřených chladicích systémů. Kapacita chladicího okruhu činí přibližně 35 000 m3. 

Jmenovitý výkon chladicích čerpadel je roven 4 x 22 000 m3.h-1 [5].  

Voda od jednotlivých věží stéká do vtokového objektu ČSCHV gravitačně betonovými 

kanály vedenými pod zemí. V trvale propojených sacích jímkách chladicích čerpadel jsou 

umístěny čtyři čerpadla chladicí vody, čtyři čerpadla požární vody a dvě čerpadla chladicí 

vody pro odsíření. Do sacích jímek se voda doplňuje dvěma potrubními přepady dvou 

propojených jímek čiřené vody. Do přepadového potrubí pro jednu část sací jímky je navíc 
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napojeno potrubí oteplené vody z centrální kompresorové stanice, chladičů vnitřního chlazení 

a letních chladičů. Přídavná chladicí voda je říční voda, upravená alkalickým čiřením a filtrací 

v Dekarbonizační stanici.  

2.4.1 Provozování chladicích čerpadel v automatickém režimu 

Chladicí čerpadla jsou řízeny přes řídicí systém Teleperm pomocí regulačního obvodu, 

který umožňuje automatické řízení provozu CHČ v celém regulačním rozsahu bloku 100 -

 200 MW, za účelem snížení vlastní spotřeby bloku při respektování následujících 

omezujících podmínek: 

• minimální a zároveň optimální teplota emisní páry na výstupu z NT TG je 25 °C, 

• maximální (jmenovité) proudové zatížení motoru chladicího čerpadla 245 A, 

• omezení krajních poloh přestavení lopatek chladicího čerpadla (5 - 95 %), 

• minimální tlak chladicí vody pro chladiče oleje EN (120 kPa) [5]. 

Automatika byla navržena tak, aby byly minimalizovány povely k přestavení lopatek 

chladicího čerpadla a nedocházelo ke zbytečným přestavováním [5]. Základní myšlenkou je 

nalezení optimální ekonomie provozu chladicího čerpadla tak, aby náklady na množství 

spotřebované elektrické energie čerpadla nebyly vyšší než zisk ze zvýšení výkonu na 

turbogenerátoru díky většímu ochlazení kondenzátu na výstupu z NT dílu turbogenerátoru. 

Sledovanou veličinou z pohledu automatiky čerpadel je oteplení chladicí vody v KO-TG. 

Nájezd čerpadla probíhá v ručním režimu a do automatického režimu jej přepíná operátor 

ČSCHV. 

2.5 Potrubí chladicí vody 

Na výtlacích chladicích čerpadel za hydraulickými zpětnými klapkami jsou realizovány 

odběry chladicí vody pro centrální kompresorovou stanici a chladiče vnitřního chlazení.  

Výtlačné potrubí z ČSCHV vychází přes základy do otevřené podzemní jímky. Výtlačnými 

podzemními řady proudí chladicí voda k chladičům jednotlivých bloků:  

• ke kondenzátorům turbogenerátorů a turbonapáječek,  

• k olejovým chladičům turbogenerátorů,  

• chladičům hydrospojek elektronapáječek [5].  

V jímce je provedeno propojení všech čtyř potrubí. Na propoji jsou umístěny tři uzavírací 

klapky. Na nejnižších částech potrubí jsou instalovány ruční vypouštěcí armatury a 
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v nejvyšších místech jsou potrubí opatřena ručními odvzdušňovacími armaturami. Propojení 

výtlačný řadů umožňuje variabilní provoz chladicích čerpadel do jednotlivých potrubí. Toho 

je využíváno zejména pro záskok chladicích čerpadel jiných bloků v případě poruchových 

stavů. Za propojením vstupuje výtlačné potrubí přes betonovou zeď pod terén, kde je po celé 

trase směrem k blokům vedeno pod zemí. Uložení pod terénem je provedeno vždy spolu s 

potrubím ohřáté vody od bloku do jednoho monolitického obetonování [5].  

Vratné potrubí ohřáté vody v prostoru před ČSCHV vychází z bloku nad terén a 

pokračuje ve své nadzemní části. Ze spodních částí vratných řadů se odebírá ohřátá voda pro 

ohřev surové vody v zimním období a pro řízené odluhování chladicího okruhu. V nadzemní 

části vratných řádů je realizováno propojení. Díky těchto propojení je možné volit počet 

chladicích věží pro jednotlivé provozované bloky. Za propojením jsou na potrubí instalovány 

automatické kulové odvzdušňovací armatury a také ruční odvzdušňovací armatury [5]. U věží, 

kde je realizován směrový a zároveň výškový lom trasy jde potrubí dále pod zemí ke věži. 

Před prostupem do bazénu věže je podzemní kobka s uzavírací vstupní klapkou. Ještě před 

kobkou je z horní části potrubí vyveden obtok přímo do bazénu věže. Po prostupu stěnou 

bazénu je potrubí uloženo na jeho dně a jde ke středu věže, kde v betonovém bloku za 

vertikálně položeným kolenem končí. Voda jde na rošty věže a po ochlazení stéká z bazénu 

věže betonovým kanálem gravitačně zpět do sací jímky ČSCHV.  

2.5.1 Řízení odluhu chladicího okruhu 

Chladicí okruh se odluhuje ručně (obsluhou) přes řídicí systém Citect pootevřením 

dálkově řízené odluhové armatury. Odluhová armatura se otevírá ve chvíli, kdy laboratorní 

rozbor chladicí vody ukáže na koncentraci SO4
2- iontů nebo Cl- iontů vyšší než 500 µg.l-1, 

popřípadě hodnotu vodivosti vyšší než 2000 µS.cm-1 [5].  

2.6 Chladicí věže 

Pro odvod tepla z kondenzátoru je pro každý výrobní blok postavena jedna chladicí věž 

s přirozeným tahem typu Itterson výšky 100 m, s železobetonovým pláštěm tahového komína 

tvaru rotačního hyperboloidu [5]. Pro konstrukci těchto věží byl použit beton B250 [5].  

Před každou chladicí věží je instalována vstupní uzavírací klapka, umožňující v případě 

potřeby oddělení kterékoliv chladicí věže od zbytku chladicího okruhu. Chladicí voda 

z vratných řadů stoupá středovým pilířem chladicí věže do rozlivného objektu. Tam se 

rozděluje do radiálně rozmístěných železobetonových rozváděcích žlabů s nerezovými síty, v 

jejichž bočních stěnách je zabetonována soustava plastových rozváděcích potrubí.  
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Jako opatření pro zimní období a pro možnost regulace chladicího účinku věží, jsou 

instalovány potrubí a armatury vodních clon. Po průchodu chladicí vody rozváděcím 

potrubím je voda vedena rozstřikovacími tryskami na horní vrstvu výplně chladicího systému. 

Kapky vody z rozstřikovacích trysek u pláště věže směřují na plášť, jsou svedeny na chladicí 

výplň laminátovou odstřikovací stěnou.  

Výplň chladicího systému tvoří bloky z vakuově tvarovaných fólií PVC. Fólie jsou 

umístěny vertikálně, z obou stran jsou smočeny vodou, která po nich stéká v tenkých 

vrstvách. Během prostupu vody chladicí výplní a jejím přímým stykem se vzduchem, se voda 

z velkého povrchu intenzivně odpařuje, tím dochází k odvodu výparného tepla z vody a ke 

snížení její teploty. Další část tepla se z chladicí vody odvede ohříváním vzduchu proudícího 

chladicí výplní. Aby ztráty vody a vliv na životní prostředí byly co nejmenší, jsou ve věži 

instalovány PVC eliminátory pro zachycování drobných kapiček vody stržených proudícím 

vzduchem. Únos kapek se tím sníží z cca 0,2 % průtoku vody věží na cca 0,02 % [5]. 

Vychlazená voda stéká do sběrné mísy chladicí věže. Ve sběrné míse se voda částečně uklidní 

a nejhrubší nečistoty se usadí na dně mísy v oblastech nejmenšího proudění. Výtokovými 

otvory opatřenými hrubými česlemi a síty proudí chladicí voda ze sběrné mísy přes lapač 

hrubých nečistot železobetonovým kanálem, dále proudí přes vtokový objekt ČSCHV, až do 

sací jímky chladicích čerpadel. Před zaústěním jednotlivých kanálů do sací jímky ve 

vtokovém objektu, je možno jednotlivé kanály a tím i chladicí věže oddělit od ostatního 

chladicího systému ocelovými hradícími tabulemi.  

2.7 Dávkování chemikálií 

Z níže uvedených chemikálií se pravidelně využívá pouze vápenné mléko, síran železnatý 

jako koagulant a přípravek Mikrosorban CL 17 v zimních měsících. U přípravků Korrodex 

950 a Aktiphos 650 T se prozatím testuje jejich nasazení.  

2.7.1 Dávkování vápenného mléka 

Vápenný hydrát je skladován ve formě 30-40 % suspenze Ca(OH)2. Po naředění v nádrži 

na 20% roztok Ca(OH)2 se přečerpává do čtyř dávkovacích nádrží pod reaktory. V 

dávkovacích nádržích je zředěn na 8% roztok Ca(OH)2 a odtud je plunžrovými dávkovacími 

čerpadly Prominent dávkován do reaktorů. Dávkovací čerpadla jsou napojena na frekvenční 

měnič, kterým obsluha reguluje optimální dávku Ca(OH)2.  
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2.7.2 Dávkování síranu železnatého 

Heptahydrát síranu železnatého je na EDĚ skladován v mokrých skládkách. Jeho 

cirkulací je dosaženo nasycení roztoku na cca 20 %. Roztok je následně veden na beztlaký 

pískový filtr, z jehož výstupu může být čerpán do dávkovacích nádrží pro reaktory, nebo do 

zásobní 10 m3 nádrže pro dávkování do chladicího okruhu. V dávkovacích nádržích je zředěn 

na 10% roztok a pomocí dávkovacích čerpadel Prominent dávkován do jednotlivých reaktorů.  

2.7.3 Dávkování přípravku Mikrosorban CL 17 

Komerční přípravek Mikrosorban CL 17 se dávkuje v zimních měsících, kdy teplota vody 

klesá pod 10°C, pomocí malých dávkovacích čerpadel fy Prominent. Jedná se o urychlovač 

tvorby vloček, jež umožňuje čiřicí proces za teplot blízkých 0°C [5].  

2.7.4 Korrodex 950 

 Komerční přípravek, působící jako inhibitor koroze barevných kovů s účinnou látkou  

methyl-1H-benzotriazol, která vytváří na povrchu teplosměnných trubek z mosazi velmi 

stabilní ochranný film [5]. Vytvořený ochranný film je potřeba obnovovat každé dva týdny. 

Přípravek se dávkuje šokově v poměrném množství k objemu chladicího systému. Dávkování 

přípravku se provádí ze skladovacích kontejnerů, před sací jímku chladicích čerpadel, 

v místech hradících desek vratných kanálů jednotlivých věží.  

2.7.5 Aktiphos 665 T 

 Komerční přípravek na bázi vysoce účinných a stabilních polymerních dispergátorů 

nerozpustných látek a fosfonátových stabilizátorů tvrdosti [5]. Přípravek Aktiphos 665 T 

umožňuje řídit režim v systému směrem ke snížení korozního napadání C-oceli zvýšením 

celkové alkality chladicí vody. Dispergační složka přípravku zabraňuje ukládání 

suspendovaných látek v systému.  

Přípravek Aktiphos je dávkován do vyčiřené vody za pískové filtry. Dávkování je řízeno 

automaticky podle celkového okamžitého množství vyčiřené vody. Algoritmus řízení 

dávkovacích čerpadel je zaveden do prostředí ŘS Citect, ve kterém jsou zpracovávány 

hodnoty kontinuálních měření průtoků na jednotlivé čiřicí reaktory. ŘS Citect tyto hodnoty 

převádí na hodnoty frekvence, kterými je řízeno dávkovací čerpadlo opatřené frekvenčním 

měničem.  
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Provozem zpětně vedeného odluhu chladicí vody s přídavkem činidla Aktiphos 665T na 

reaktory dochází k navázání účinných látek přípravku Aktiphos 665T na kal, čímž se 

přípravek odvádí ze systému.  

2.8 Kondenzátor TG 

Kondenzátor TG je ze strany chladicí vody dvoucestný, vertikálně dělený o chladicí ploše 

10400 m2 na parní straně, s 16200 ks mosazných trubek o průměru 22/20 mm, délky 

9,5 m [5]. Po výstupu páry z oběžných kol NT dílu turbíny proudí pára nástavbou 

kondenzátoru do horní části mezitrubkového prostoru kondenzátoru. Zajištění pláště KO proti 

přetlaku je provedeno membránami, umístěnými ve stěnách vnějšího NT tělesa TG.  

Teplosměnná plocha KO je tvořena mosaznými trubkami oboustranně zaválcovanými do 

trubkovnic. Na straně vstupu a výstupu chladicí vody jsou trubkovnice pevně spojeny 

s pláštěm kondenzátoru. Na straně převáděcí komory je v plášti provedena dilatace, 

kompenzující teplotní změny délky trubek. S ohledem na dynamické účinky páry jsou trubky 

prohnuty nahoru, což umožňuje odvodnění a vysušení trubek [5].  

V příčném řezu jsou trubky uspořádány do osmi svislých svazků. Pod každým svazkem 

trubek jsou tzv. svodné plechy, zajišťující odvod kondenzátu mimo spodní svazky trubek, 

čímž je umožněn přístup páry k jednotlivým trubkám a nedochází tak k podchlazování 

kondenzátu.  

Každá strana kondenzátoru je vybavena samostatným zařízením pro kontinuální čištění 

kondenzátoru (KČK). Zařízení slouží k nepřetržitému čištění vnitřního povrchu trubek 

kondenzátoru za provozu bloku pomocí gumových kuliček, které obíhají v uzavřeném 

okruhu.   

Studená chladicí voda vstupuje do spodních vstupních komor obou oddělených polovin 

kondenzátoru přes uzavírací vstupní klapky a vstupní kolenová síta. Potom prochází spodními 

svazky mosazných chladicích trubek na druhou stranu kondenzátoru, v převáděcích komorách 

mění směr proudění, prochází horními svazky trubek do výstupních komor a oteplena o cca 

10°C vystupuje záchytnými síty KČK a výstupními uzavíracími klapkami kondenzátorů do 

vratného potrubí chladicí vody. Výstupní komory kondenzátoru jsou opatřeny v nejvyšším 

místě automatickými kulovými odvzdušňovači [5]. 
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3 Charakteristika konstruk čních materiálů exponovaných v chladicím okruhu 

3.1 Nízkolegovaná ocel 

Nelegované a nízkolegované oceli (obsahující do 0,3 % C a max. 2-3 % dalších prvků) 

jsou jedním z nejběžnějších konstrukčních materiálů, jsou používány pro výrobu skladovacích 

nádrží a tlakových nádob, různých produktovodů (plynovody, parovody, ropovody, aj.), 

konstrukcí atd. Obvykle je možné u nich dosáhnout meze kluzu v rozmezí od 360 do 700 

MPa [11]. Jejich spojování je proveditelné zpravidla všemi svářečskými postupy.  

Jejich vlastnosti se dají pro různá použití přizpůsobit. Podle toho je možné rozdělit tuto 

skupinu ocelí podle použití na oceli:  

• běžné konstrukční,  

• oceli pro nádoby a potrubí,  

• patinující oceli,  

• žárupevné oceli,  

• žáruvzdorné oceli,  

• oceli pro nízké teploty,  

• oceli odolné tlakovému vodíku [11].  

V suchém vzduchu vzniká na oceli tenká ochranná vrstva oxidů železa. V přítomnosti 

elektrolytů (vodné roztoky solí, vlhký vzduch apod.) je však tato vrstva málo stabilní. Za 

podmínek vodíkové, po případě kyslíkové depolarizace bývá prvním pevným korozním 

produktem Fe(OH)2 podléhající poté dalším změnám. Výsledkem jsou pak vrstvy s různými 

ochrannými účinky, jako např. γ-FeOOH, α-Fe2O3 (v prostředích s dostatečným množstvím 

kyslíku) nebo Fe3O4, γ-Fe2O3 (v prostředích s omezeným přístupem kyslíku), souhrnně jsou 

tyto produkty známy pod pojmem rez [11]. Uhlíkové a nízkolegované oceli jsou ve většině 

prostředí neodolné a podléhají podle prostředí různým typům napadení.  

V atmosférických podmínkách podléhají nelegované uhlíkové a nízkolegované oceli 

korozi, která zpravidla nepřesáhne rychlost 30 až 80 µm a-1 [11]. Korozní odolnost této 

skupiny ocelí může být zvýšena legováním oceli mědí a chromem (patinující oceli typu COR-

TEN, Atmofix) [11]. Za podmínek atmosférické koroze mohou být v omezených případech 

použity oceli bez další protikorozní ochrany.  
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Ve vodných roztocích (říční voda, chladicí vody apod.) je životnost ocelí ovlivněna 

rychlostí probíhající depolarizační reakce, kterou může být podle pH, vodíková depolarizace 

(popř. i za účasti H2S, CO2) nebo kyslíková depolarizace [11]. Významný vliv má rovněž 

teplota (ovlivní nejen rychlost chemických reakcí, ale i rozpustnost plynných depolarizátorů a 

korozních produktů), chemického složení vody, rychlost proudění. Korozní rychlost v těchto 

typech prostředí nepřesahuje 100 až 800 µm a-1 [11]. K protikorozní ochraně se používá úprav 

prostředí (filtrace, zahuštění vod na dostatečný obsah HCO3
-, Ca2+ aj.), ochrana kovu nátěry, 

metalizací, katodická ochrana.  

3.2 Mosaz 

Měď je velmi vhodným konstrukčním materiálem pro teplosměnné aparáty. Má poměrně 

dobrou korozní odolnost a vhodné technologické (tepelná vodivost) a zpracovatelské 

vlastnosti (tvařitelnost) [11].  

Celková koroze se na slitinách mědi projevuje rovnoměrně rozděleným napadením po 

povrchu s minimální nebo žádnou lokalizací [11]. Tento typ napadení je méně nebezpečný a 

rychlost poškození je snadněji odhadnutelná ve srovnání s korozí lokalizovanou. Vyskytuje, 

např. v povrchových, brakických či slaných vodách, v půdě, alkalických nebo kyselých 

vodných prostředích, v organických médiích. 

Korozní odolnost mědi a materiálů obsahujících jako základní legující prvek měď je dána 

možností tvorby oxidů. Na mědi a jejich slitinách dochází k vytvoření vrstev Cu2O, tyto 

vrstvy však nejsou stejného složení po celou dobu expozice, reagují na složení vody, přičemž 

vznikají komplexní sloučeniny mědi v oxidačním stupni I i II s aniontovým složením 

závisejícím na kvalitě vody (OH-, CO3
2-, Cl-, SO4

2-) [11]. Do vnější části vrstvy obvykle 

vstupuje navíc i zinek.  

Vrstva oxidů blokující korozní reakce není však pokládána za typickou vrstvu pasivující. 

Na čistém povrchu mědi vzniká již za normální teploty vrstva Cu2O. Po dosažení určité 

tloušťky je další difúze kyslíku k povrchu omezena a vrstva Cu2O se pokrývá CuO [11]. 

V čistých vodách (destilovaná voda) je ochranná vrstva tvořena směsí Cu2O a CuO (tato 

vrstva je málo odolná účinkům proudění vody) [11]. Jejím odstraněním dochází ke korozně-

eroznímu napadení mědi a jejich slitin.  Zvýšenou odolnost vůči účinkům napadení 

prouděním, mají vrstvy vznikající na slitinách Cu obsahujících hliník, např. CuZn20AlAs.  
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3.2.1 Hlavní typy konstruk čních materiálů exponovaných v CHO na EDĚ 

V kondenzátorech TG a TN je teplosměnný povrch tvořen trubkami z materiálu  Ms70 a 

Ms77. Plášť a trubkovnice kondenzátorů TG a TN jsou vyrobeny z nízkolegovaných ocelí. 

Potrubí tras chladicí vody je zhotoveno ze skružovaných svařovaných dílů z nízkolegované 

oceli třídy 11 373.  

  



Koroze konstrukčních materiálů v okruhu chladicí vody klasické elektrárny 
 

Jan Schulmeister   22 
 

4 Korozní podmínky v okruhu chladicí vody 

4.1 Druhy korozního působení v CHO 

4.1.1 Celková koroze (rovnoměrná) 

Rovnoměrnou korozí se rozumí rovnoměrné napadení s téměř stejnou korozní rychlostí 

na celém povrchu, který je ve styku s korozním prostředím. Postup rovnoměrné koroze je 

velmi snadno kontrolovatelný a předvídatelný [13].  

4.1.2 Galvanická koroze 

Spojíme-li vodivě dva odlišné kovy a vložíme-li je do korozního prostředí, jeden z nich 

přednostně koroduje, zatímco ten druhý je před korozí chráněn. Tohoto jevu se využívá 

v praxi při tzv. katodické ochraně obětovanou anodou. Zvýšená koroze se objevuje u kovu se 

zápornějším potenciálem a ušlechtilejší kov koroduje pomaleji než v případě, kdy není 

s anodou vodivě spojen.  

4.1.3 Štěrbinová koroze 

Ke štěrbinové korozi dochází v místech, kde je malé množství elektrolytu stíněno a je 

v elektrolytickém spojení s objemem elektrolytu [10]. Tyto malé prostory, tzv. štěrbiny, 

vznikají například mezi dvěma plechy spojenými nýty, šrouby nebo bodovými svary, pod 

podložkami, těsněními, pod nekovovými úsadami atd.  

4.1.4 Selektivní koroze (odzinkování) 

Selektivní koroze je přednostní rozpouštění některé ze složek slitiny. Často uváděným 

příkladem selektivní koroze je odzinkování mosazi. Zinek, jakožto méně ušlechtilý kov 

v porovnání s mědí, je více náchylný ke korozi a jeho úbytek ve slitině je provázen ztrátou 

mechanických vlastností mosazi [10]. Podobný jev je pozorovatelný také u dalších slitin mědi 

např. s niklem, křemíkem nebo hliníkem.  

4.1.5 Korozní praskání 

Ke koroznímu praskání dochází za kombinovaného působení tahových pnutí různého 

původu a pro daný materiál specifického korozního prostředí. Korozní praskání je 

charakterizováno snížením deformační práce nutné k porušení materiálu oproti namáhání 

v inertním prostředí [10]. Trhliny většinou vycházejí z místa lokálního porušení pasivní 

vrstvy (např. bodová koroze) a šíří se ve struktuře kovu buď po hranicích zrn 

(interkrystalicky) nebo napříč zrny (transkrystalicky) [10]. Korozní praskání určitého kovu 

může být vyvoláno v určitém prostředí vnějším statickým tahem, tahovým pnutím uvnitř 
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materiálu např. po tváření za studena nebo cyklickým namáháním s tahovou složkou (únavou) 

[10]. Nevhodnými kombinacemi kov-prostředí při existenci tahového pnutí jsou např. slitiny 

mědi v prostředí s amonnými ionty, korozivzdorná ocel v prostředí s chloridy nebo uhlíková 

ocel v roztoku NaOH, dusičnanů nebo hydrogenuhličitanů.  

4.1.6 Erozní koroze 

Rychle proudící prostředí může být příčinou zvýšené korozní rychlosti kovu erozním 

porušováním pasivní nebo jiné vrstvy, která by v nehybném prostředí chránila kovový povrch 

před intenzivní korozí [10]. Účinek erozního působení je stupňován přítomností pevné (písek) 

nebo plynné (pára) fáze v proudící kapalině. Projevem erozní koroze jsou rýhy, vlnky a 

kapkovité a podkovovité důlky v povrchu kovu.  

4.2  Chemický režim chladicích okruhů 

Chladicí vodu v okruhu je nutno udržovat s takovými parametry aby: 

• nezpůsobovala nadměrnou korozi konstrukčních materiálů, 

• netvořila nadměrné nánosy pevných inkrustů, 

• nedošlo k nadměrnému biologickému oživení. 

4.2.1 Uhličitanová rovnováha 

Základním problémem chemického režimu chladicích okruhů jsou změny chemického 

složení vody, ke kterým dochází vypařováním a vlivem prodlení vody v systému. Dochází 

zejména ke změně koncentrací jednotlivých komponentů, změnám vápenato – uhličitanové 

rovnováhy, které vedou k posunu reakce vody do alkalické oblasti s trvalým výskytem 

hodnoty KNK4,5 a zvýšených hodnot KNK8,3 [3].  

Při překročení rovnováhy se tvoří sraženina CaCO3, který se vylučuje z roztoků velmi 

ochotně. Rovnováha CaCO3 je ovládána rovnováhou mezi koncentrací HCO3
- iontů, volným 

CO2 a koncentrací Ca2+ iontů. Určujícím faktorem v této vazbě je pH roztoku. Je-li nižší než 

pH roztoku v rovnováze s pevným CaCO3, dochází k jeho rozpouštění a možné korozi 

materiálů. Naopak, je-li vyšší, dochází k vylučování přebytečného CaCO3, tedy ke tvorbě 

nánosů. Účelem úpravy vody pro chladicí okruh je udržet skutečné pH v blízkosti tohoto 

rovnovážného pH, které označujeme symbolem pHS (pH saturační). Hodnota pHS se dá určit 

buď labolatorně po kontaktu vody s pevným CaCO3 nebo výpočtem.  

���� + 2���	

 � ����	 + ��� + ��� 
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K narušení této rovnováhy dochází v otevřeném chladicím okruhu ustavením dynamické 

rovnováhy mezi vodou a atmosférou. Volný CO2, pokud se ve vodě vzhledem k chemickému 

složení a způsobu úpravy vyskytne, je při průchodu chladicí věží odvětrán a způsobí 

vylučování uhličitanu. Tvrdé inkrusty mohou tvořit i jiné soli, např. fosforečnany, 

křemičitany a sírany [3]. Vznik je podmíněn vzrůstem koncentrace iontů rozpuštěných 

v chladicí vodě na takovou míru, že se překročí jejich součin rozpustnosti. U vod na EDĚ 

nejsou inkrusty tohoto charakteru tak časté. Místa usazování těchto tvrdých inkrustů jsou 

závislá na teplotě a rychlosti proudění. Za kritickou rychlost se považuje rychlost vody asi 

1m.s-1. Vyšší rychlost potlačuje usazování, nižší stimuluje [3].  

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím režim v chladicích okruzích je jakost přídavné 

vody. Poněvadž je současným ekonomickým požadavkem kladeným na doplňovací vodu její 

optimální úprava, byla do praxe zavedena řada ukazatelů, určujících tzv. stabilitu uhličitanové 

rovnováhy.  

4.2.2 Langelierův saturační index 

� = �� − ��     [6] 

Je kvalitativní měrou, nabývající buď kladné hodnoty v případech sklonu vody vylučovat 

CaCO3, nebo záporné hodnoty při sklonu CaCO3 rozpouštět [2]. Záporné hodnoty tedy 

ukazují na korozivní vlastnosti posuzované vody, kladné hodnoty naopak svědčí o sklonu 

posuzované vody k tvorbě inkrustů.  

4.2.3 Ryznarův index stability 

��� = 2�� − ��   [6] 

Při hodnotě RIS kolem 7 je voda ve vápenato – uhličitanové rovnováze, při RIS větším 

než 8 má korozivní vlastnosti a pod hodnotou 6,0 má sklon k inkrustacím [2]. Znamená to 

tedy, že zatímco Langelierův index udává absolutní hodnotu stability roztoku bez ohledu na 

postavení ve škále pH, Ryznarův index navíc fixuje optimální stav do určité oblasti pH.  

4.2.4 Larson – Skoldův index 

������ − �����ů� ����� =
 !"#$� %&

'#$

()!%*
#+�(!%*

'#+
 

Udává kvantitativní hodnotu agresivity vody vzhledem k bodové korozi nízkolegované 

oceli. Je založena na tom že chloridy a sírany jsou hlavními přispěvateli agresivity 

[8] 
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zapříčiňující korozi a obsah uhličitanů a hydrogenuhličitanů ovlivňuje rozvoj pasivity 

nízkolegované oceli vůči chladicí vodě [8].  

• Pokud je výsledná hodnota < 0,8. Chloridy a sírany nereagují s vrstvičkou korozních 

produktů na povrchu materiálu [8].  

• Pokud je výsledná hodnota >0,8 a <1.2. Chloridy a sírany můžou reagovat 

s vrstvičkou korozních produktů na povrchu materiálu a korozní rychlosti mohou být 

vyšší než je předpokládáno [8].  

• Pokud je výsledná hodnota >1,2. Můžeme očekávat vysoké hodnoty lokální 

koroze [8].  

4.2.5 Obsah solí 

Zvýšený obsah solí vlivem zahuštění, a tedy i zvýšená elektrická vodivost umožňuje 

zintenzivnění korozních produktů na poměrně větší vzdálenosti, přičemž se prakticky nelze 

vyvarovat vzniku galvanických jevů vlivem obvykle používaných kovů (ocel, měď, mosaz, 

hliník) [3]. Z přítomných solí uplatňují korozivní prioritu soli obsahující ionty Cl-. Chloridy 

tvoří s železem komplexní ionty, které brání tvorbě těch ochranných vrstev, na nichž se 

podílejí oxidy Fe. Vlivem Cl- iontů dochází také k velmi nebezpečnému jevu, tzv. 

„odzinkování“ mosazi v kondenzátorech.  

4.2.6 Biologické oživení, suspendované látky 

Pod nánosy suspendovaných látek cirkulujících v okruhu dochází ke korozi pod nánosy, 

popřípadě se často množí sirné nebo denitrifikační bakterie, které vytvářejí korozivní 

produkty [3]. Jsou také příčinou zvýšené absorpce stabilizátorů tvrdosti a inhibitorů koroze, 

což způsobuje jejich zvýšenou spotřebu.  

V souvislosti s korozí v chladicích systémech může způsobovat problémy také biologické 

oživení chladicí vody. Zárodky tohoto znečištění se dostávají do okruhu hlavně vzduchem 

spolu s prachem, popílkem na otevřených chladicích zařízeních, avšak i přídavnou vodou 

čerpanou z vodních zdrojů. Různorodost biologických nárostů představují bakterie, plísně, 

houby, řasy, kvasinky, prvoci a vyšší vodní živočichové apod. Odumřelé části těchto 

biologických produktů se dostávají v chladicím systému i do ostatních odlehlých míst, kde 

dochází ke hnilobným procesům, způsobují nežádoucí organické znečištění vody v okruhu, 

ucpávají průtočná místa a podporují korozní procesy [3]. Slzotvorné bakterie vytvářejí 

slizovité vrstvy, které zhoršují přestup tepla a zvyšují hydraulický odpor [3]. 
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5 Vyhodnocení indexů stability 

Při této práci byly jako ukazatele, které vypovídají o charakteru chladicí vody použity 

indexy Langeliera, Ryznara a Larson – Skolda [6]. Byly zvoleny z toho důvodu, že poskytují 

informaci o sklonu vody vylučovat vápenec popřípadě informaci o jejích korozivních 

vlastnostech. V případě Larson – Skoldova indexu podávají informaci o obsahu korozivních 

solí v závislosti na alkalitě vody [8].  

Byla použita naměřená data z období od ledna roku 2009 až do ledna roku 2010. Tato 

data byla naměřena denní akreditovanou laboratoří na EDĚ. Data byla převedena z laboratorní 

databáze do tabulkového procesoru Excel, kde byly zavedeny vzorce pro výpočet 

Langelierova a Ryznarova indexu stability.  Dále byly zavedeny vzorce pro výpočet obsahu 

hydrogenuhličitanů, Larson-Skoldova indexu (viz teorie výše) doplněné o přepočet 

 koncentrace uhličitanů z mmol.l-1 na  mg.l-1. Hodnoty indexů byly vyneseny do grafů, které 

jsou uvedeny níže. Tabulky vypočtených a naměřených hodnot jsou přiloženy jako příloha č.1 

a příloha č.2. 

 

  

Obrázek 5-1 

Na obrázku 5-2 je uveden průběh Langelierova indexu z období leden 2009 až leden 

2010. V téměř celém sledovaném období vykazovala hodnota indexu nízkých kladných 

hodnot do 0.5, což ukazuje dle jeho definice na chladicí vodu v uhličitanové rovnováze 

popřípadě mírný sklon chladicí vody k vylučování pevných nánosů tzv. inkrustů.  
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Obrázek 5-2 

 

Na obrázku 5-2 je uveden graf průběhu Ryznarova indexu stability vody ve sledovaném 

období. Hodnoty mezi hranicemi 6 a 8 jsou z pohledu definice tohoto indexu v rovnováze [2]. 

Hodnoty nad hranicí 8 ukazují na sklon chladicí vody k silně korozivnímu chování. 

Z uvedeného průběhu Ryznarova indexu můžeme usuzovat na sklon chladicí vody k výrazně 

korozivnímu chování.   

 

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

8.11.2008 27.1.2009 17.4.2009 6.7.2009 24.9.2009 13.12.2009 3.3.2010

R
S

I

Datum

Ryznarův index



Koroze konstrukčních materiálů v okruhu chladicí vody klasické elektrárny 
 

Jan Schulmeister   28 
 

 

Obrázek 5-3 

Na výše uvedeném obrázku 5-3 je graf hodnot Larson – Skoldova indexu stability. 

Vzhledem k jeho definici jsou hodnoty vysoko nad mezí, při níž jsou korozivní vlastnosti 

vody na minimální úrovni [8]. Hodnoty tohoto indexu ukazují na vysokou koncentraci 

korozivních solí, a tím i velkou agresivitu a tendenci k lokální korozi nízkolegované oceli. 

5.1 Shrnutí z vyhodnocení indexů stability 

Celkově chladicí voda za sledované období vykazuje vyšší sklon k plošné i lokální korozi 

materiálu, přičemž teoretická agresivita chladicí vody vůči lokální korozi nízkolegované oceli 

je vysoce nad hranicí mírné agresivity. Pouze hodnoty Langelierova indexu stability ukazují 

na chladicí vodu v uhličitanové rovnováze spíše s mírnou tendencí k tvorbě inkrustů, než ke 

korozivnímu chování.  
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6 Přehled poškození konstrukčních materiálů v chladicím okruhu v minulosti 

V této kapitole byly zpracovány záznamy o zjištěných poškozeních konstrukčních 

materiálu v CHO na EDĚ. Převážnou část těchto zjištění tvoří poškození v hlavních 

kondenzátorech výrobních bloků [7]. Dílčí část tvoří poškození pozorovaná na potrubí 

chladicí vody. Do přehledu nebyly z důvodu velké obsáhlosti a podobnosti zjištění 

s kondenzátory turbogenerátorů zařazeny zjištění poškození z kondenzátorů turbonapáječek. 

Záznamy vyhotovené firmou Tediko, z kterých tento přehled vychází, sestávaly 

povětšinou z defektoskopické kontroly vybraných mosazných trubek kondenzátoru metodou 

vířivých proudů, popřípadě z vizuální a metalografické analýzy korozního poškození malého 

množství vyjmutých trubek [7].  

6.1 Poškození v KO-TG 1 

7. 3. 1980   

Defektoskopickou kontrolou bylo zjištěno, že stav trubek z materiálu Ms70 po cca 18 000 

provozních hodinách je vzhledem ke koroznímu napadení nevyhovující.  

Na všech vzorcích bylo ze strany chladicí vody zjištěno odzinkování hranic zrn převážně 

důlkového charakteru s velmi velkou četností a pronikající skrze celou stěnu trubek. 

Porovnáním defektoskopické kontroly a metalografického šetření bylo zjištěno, že: 

• 8,2 % trubek je napadeno do hloubky max. 0,3 mm 

• 36,2 % trubek je napadeno do hloubky max. 0,8 mm 

• 55,6 % trubek je napadeno do hloubky více než 0,8 mm 

Celkový stav kondenzátoru byl označen za katastrofální a velice kritický. Bylo 

konstatováno, že zatím nebyl pozorován podobně rychlý průběh koroze u mosazi Ms70. 

29.6.1981 

Chladicí voda na elektrárně Dětmarovice byla hodnocena jako jedna z nejvíc agresivních 

v celých ČEZ. Bylo navrženo nainstalovat KČK na všech hlavních kondenzátorech a opatřit 

trubkovnice ochranným nátěrem. Dále bylo navrženo nainstalovat při další GO bloku1 jednu 

polovinu kondenzátorových trubek z materiálu Ms77. 
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23.11.1984 

Defektoskopická kontrola po celkové výměně dožitých trubek za trubky z Ms70. Trubky 

z Ms77 nebyly instalovány z důvodu neshody s kovohutí. 

16.5.1991  

Porovnáním výsledků defektoskopické kontroly a metalografického šetření bylo zjištěno, 

že stav kondenzátoru po cca 25 000 provozních hodinách byl ve velmi dobrém stavu. Bylo 

konstatováno, že pokud nedojde ke zvýšení rychlosti koroze lze předpokládat spolehlivý 

provoz dalších cca 50 tis. provozních hodin. Tento závěr byl překvapivý neboť dosud 

vydržely trubky vyrobené z Ms70 cca 30 tis. hodin a pak je vždy bylo nutné vyměnit. 

2.10.1992  

Porovnáním výsledků defektoskopické kontroly a metalografického šetření po přibližně 

33 000 provozních hodinách bylo zjištěno, že: 

• 94,9 % trubek bylo narušeno do hloubky max. 0,20 mm 

• 2,8 % trubek bylo narušeno do hloubky max. 0,40 mm 

• 1,3 % trubek bylo narušeno do hloubky max. 0,70 mm 

Na vyjmutých trubkách pro vizuální a metalografické šetření byly pozorovány hrubé 

výrobní vady typu přeložek, narušují povrch až do hloubky 0,30 mm. Odzinkování, které se z 

hranic zrn rozšiřovalo do zrn, bylo provázeno přítomností šedých korozních zplodin a 

zasahovalo až do hloubky 0,7 mm. Hrubé výrobní vady byly zaznamenány u 3,55 % trubek. 

17.1.1995  

Hodnocením výsledků defektoskopické kontroly po přibližně 44 000 provozních 

hodinách bylo zjištěno, že 91 % trubek bylo narušeno do hloubky 20% tloušťky stěny. 

12.11.1998  

Porovnáním výsledků defektoskopického měření s laboratorním měřením po přibližně 

68 000 provozních hodinách bylo zjištěno, že přibližně 87% trubek je v dobrém stavu, resp. 

vykazují poškození vnitřního povrchu do 20% tloušťky stěny. Bylo také konstatováno, že se v 

kondenzátoru vyskytují určité soubory trubek se sníženou korozní odolností, které jsou ze 

strany chladicí vody narušeny odzinkování po hranicích zrn, které se rozšiřuje do zrn a je 

převážně důlkového charakteru. 



Koroze konstrukčních materiálů v okruhu chladicí vody klasické elektrárny 
 

Jan Schulmeister   31 
 

6.2 Poškození v KO-TG 2 

12.9.1980 

Po odprovozovaných přibližně 17 000 hodinách kondenzátoru s trubkami ze slitiny Ms70  

bylo provedeno defektoskopické měření a metalografická analýza vyjmutých trubek. 

Na vzorcích z vyjmutých kondenzátorových trubek byla ze strany chladicí vody 

prokázána koroze odzinkováním hranic zrn a četným výskytem důlkovitého průběhu koroze. 

U hlubších napadení byla odzinkována i celá zrna a to jak u vnitřního povrchu vzorku, tak i 

v místech nejhlubšího napadení. 

Porovnáním výsledků metalografických šetření a defektoskopické kontroly bylo 

konstatováno, že:  

• 12,5% trubek je napadeno do hloubky max. 0,3 mm  

• 32,6 % trubek je napadeno do hloubky max. 0,8 mm  

• 54,9 % trubek je napadeno do hloubky více než 0,8 mm 

Bylo doporučeno přetrubkování kondenzátoru při nejbližší GO. 

1985 - GO – přetrubkování 

Byla zjištěna koroze trubkových den v místě zvonkového rozehnutí. Provedena výměna 

všech mosazných trubek kondenzátoru za trubky ze slitiny Ms77 a 2050 ks trubek ze slitiny 

Ms70. Výměna všech trubkových den a trubkovnic. Součástí rekonstrukce také byla úprava 

kondenzátoru pro kontinuální čištění, která spočívala v montáži usměrňovacích plechů do 

vodních komor. 

1992 

Trubky z Ms77 byly po přibližně 21 000 provozních hodinách prakticky bez narušení 

popř. jen s počínající korozí do hloubky max. 0,05 mm. Vnitřní povrch mosazi Ms70 byl 

narušen odzinkováním. 

24.8.1993 

Indikace u Ms77 byly zřejmě způsobeny necelistvostí výrobního původu. Charakter 

korozního poškození vnitřního povrchu trubek ze slitiny Ms70 odpovídá důlkové korozi 

(odzinkování). 
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8.11.1995 

Již při kontrole kondenzátoru v

v jednotlivých sekcích. Rozdíl korozních rychlostí korespon

v jednotlivých sekcích. Podstatn

osazena materiálem Ms70. 

23.8.1999 

Při kontrole trubek z 

měření v roce 1995 a výskyt hlubších vad je pouze ojedin

vyskytovat trubky s trhlinami celou

deformací trubky. 

Kontrolou vybraných trubek z

trubek s korozním napadením nad 80

s napadením v rozmezí 20-

napadení došlo pouze u trubek, které

výskyt odzinkování bez vypadávání z

6.2.1 21.12.2001 

Obrázek 6-1 
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destrukce trubky (viz obrázek 6

ních materiálů v okruhu chladicí vody klasické elektrárny

 

i kontrole kondenzátoru v roce 1992 byla zjištěna rozdílná korozní rychlost 
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Podstatně větší korozní rychlost vykazovaly trubky v
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trhlinami celou stěnou trubky, zejména v místech geometrických 

Kontrolou vybraných trubek z Ms70 se oproti předchozímu měření v
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ětšení rozsahu korozního 

ení vykazovaly indikace typické pro 

 

trubce se zjistilo, že se na vzniku 

 podílely dva vlivy. Jedním z nich bylo 
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cyklické namáhání nepravidelným ohřevem při vypouštění by-passu (1 bar, 160°C) a druhým 

byly pravděpodobně vibrace vznikající nárazem média na trubku (ze strany kondenzující 

páry). 

15.9.2009 

Vzhledem k době provozu je stav trubek z MS77 velmi dobrý. Většinou ojedinělé důlky 

do větší hloubky 40-80% tloušťky stěny vykazuje pouze 3,4% trubek. 

Z porovnání s předchozím měřením v roce 1999 vyplývá, že u většiny trubek byl zjištěn 

pouze spíše plošný rozvoj napadení u trubek s poškozením pod 20 % tloušťky stěny. U vad do 

větší hloubky lze pozorovat častěji vznik nových vad než prohlubování vad změřených v roce 

1999. 

K zaslepení byly doporučeny trubky s podezřením na přítomnost trhlin nebo přímo 

s jejich výskytem s plošnými vadami do 50-70% tloušťky stěny a neprůchodné trubky. 

Při defektoskopické kontrole všech trubek z Ms70 (celkem 2026 ks) byl zjištěn výrazný 

rozvoj korozního poškození, které u 50,2 % přesahuje hloubku 80% tloušťky stěny. Bylo 

doporučeno zaslepit 480 ks trubek, což by však mělo velký vliv na snížení účinné 

teplosměnné plochy. Výměna trubek není pravděpodobná vzhledem k provozování bloku na 

jeho dožití. Řešení bude spočívat v kompromisu zaslepení menšího množství nejvíce korozně 

poškozených trubek. Popřípadě se situace bude řešit až v případě zjištění netěsností trubek 

v kondenzátoru. 

6.3 Poškození v KO-TG 3 

7.4.1982 

 Po defektoskopickém měření, chemické analýze a mechanických zkouškách trubek ze 

slitiny MS70 bylo zjištěno, že mechanické hodnoty nevyhovují normě v důsledku korozního 

napadání. Ze strany chladicí vody byly trubky napadeny odzinkováním pronikajícím přes sílu 

stěny. Porovnáním metalografie a defektoskopického měření bylo konstatováno, že: 

• 32,0% trubek bylo napadeno do hloubky max. 0,3 mm 

• 38,3% trubek bylo napadeno do hloubky max. 0,8 mm 

• 33,7 trubek bylo napadeno do hloubky více než 0,8 mm 

Po těchto zjištěních se přistoupilo k výměně trubek v kondenzátoru. GO proběhla v roce 

1983. 
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4.2.1985 

Na základě defektoskopické kontroly bylo zjištěno, že do kondenzátoru byly zabudovány 

i trubky, které vykazovaly nepřípustné výrobní vady. Už po 1677 provozních hodinách 

nastalo zvýšení echa u trubek s výrobními vadami a tedy existoval předpoklad, že během 

provozu bude u vadných trubek docházet ke vzniku netěsností.   

12.8.1987  

Ze strany chladicí vody bylo po přibližně 15 000 provozních hodinách pozorováno 

odzinkování po hranicích zrn, které se při hlubším napadení rozšiřovalo do zrn a mělo 

důlkový, popř. až plošný charakter. 

Před výměnou trubek byly vnitřní povrchy trubek pokryty silnou vrstvou úsad 

a korozních zplodin, kterou narušovaly velké, bílé korozní puchýře obsahující uhličitany. 

Při rozboru v r. 1987 byla na povrchu tmavohnědá, tenká, lesklá ochranná vrstva, která 

byla na částech trubek narušena drobnými, převážně porušenými korozními puchýři. 

V místech jejich výskytu bylo metalograficky zjištěno převážně důlkové odzinkování.  

Porovnáním s korozní rychlostí trubek do přetrubkování bloku (tj. do roku 1983) se 

korozní rychlost trubek snížila přibližně 2x. 

Porovnáním výsledků defektoskopického a metalografické šetření bylo zjištěno, že: 

• 88,9% trubek je napadeno do hloubky 0,10 mm 

• 11,1% trubek je napadeno až do hloubky 0,60 mm  

13.2.1990 

Zjištěn zhoršený mechanický stav trubek vlivem koroze. Ze strany chladicí vody byly 

trubky narušeny četným odzinkováním, které se z hranic zrn rozšiřovalo do zrn. Odzinkování  

mělo převážně důlkový charakter a bylo doprovázeno přítomností šedých nekovových 

korozních zplodin. U 12 % trubek existoval předpoklad, že důlkové odzinkování již narušuje 

celou tloušťku stěn trubek. 

Rozborem defektoskopických záznamů a metalografickým šetřením bylo zjištěno, že: 

• 12,0% trubek je napadeno do hloubky 0,1 mm 

• 60,8% trubek je napadeno do hloubky 0,3 mm  

• 15,0% trubek je napadeno do hloubky 0,6 – 0,8 mm 
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• 12,2% trubek je napadeno do hloubky více než 0,8 mm 

28.5.1993 

Defektoskopickým měřením 820 ks trubek bylo zjištěno, že přibližně 33 – 50% trubek je 

poškozeno přes 80% tloušťky stěny. Odzinkování dosahující přes 80% tloušťky stěny s dále 

pokračujícím korozním napadením po hranicích zrn. Provoz byl dosud bez netěsností. 

21.10.1996  

Ve všech měřených sekcích je po přibližně 63 000 provozních hodinách více než 50 % 

trubek narušeno do hloubky nad 80 % tloušťky stěny. Z porovnání nárůstu korozního 

napadení vyplývá, že během let 1993 -1996 přešly pouze některé trubky z kategorie 1 

(poškození do 20 % tloušťky stěny) do kategorie 4 (poškození přes 80 % tloušťky stěny). 

Bylo zjištěno, že při hlubším napadení již pravděpodobně nedochází tolik ke zvětšování jeho 

hloubky, ale spíše k jeho plošnému rozšiřování.  

 

6.4 Poškození v KO-TG 4 

22.10.1980  

Na všech vzorcích bylo po přibližně 22 000 provozních hodinách v kondenzátoru 

osazeném trubkami ze slitiny Ms70  zjištěno korozní napadení odzinkováním hranic zrn 

převážně důlkového charakteru a místy perforující stěnu trubek. V napadených místech byla 

často vypadlá zrna. 

Bylo zjištěno že: 

• 5,5 % trubek je napadeno max. do hloubky 0,3 mm 

• 64,2 % trubek je napadeno max. do hloubky 0,8 mm 

• 30,3 % trubek je napadeno do hloubky více než 0,8 mm 

3.3.1987 

Po realizované výměně trubek kondenzátoru provedeno defektoskopické měření 

výchozího stavu trubek materiálu Ms77 metodou vířivých proudů. Nezjištěno výraznější 

poškození, 97 % trubek bylo zařazeno v nejnižší kategorii poškození.  



Koroze konstrukčních materiálů v okruhu chladicí vody klasické elektrárny 
 

Jan Schulmeister   36 
 

31.5.1991  

Na vnějším povrchu jedné trubky zjištěny výrobní vady typu přeložek popř. nerovností, 

vzniklých po jejich odtržení a narušujících povrch až do hloubky max. 0,17 mm. Tyto vady 

patří svou velikostí mezi nepřípustné. Trubky s těmito vadami by neměly projít výstupní 

defektoskopickou kontrolou. 

Po přibližně 20 000 provozních hodinách bylo zjištěno, že: 

• 95,3 % trubek je narušeno do hloubky max. 0,10 mm 

• 4,4 %trubek je narušeno do hloubky max. 0,30 mm 

• 0,3 % trubek je narušeno do hloubky více než 0,50 mm 

23.9.1992  

Po přibližně 30 000 provozních hodinách byly zjištěny výrobní vady charakteru přeložek. 

Ze strany chladicí vody byl povrch narušen počínající korozí po hranicích zrn, provázenou 

přítomností šedých nekovových korozních zplodin a zasahující maximálně do hloubky 0,05 

mm. Vlivem výrobních vad na vnějším povrchu došlo v místě podpěrné mezistěny ke vzniku 

podélné trhliny. 

Bylo zjištěno, že: 

• 97,8 % trubek bylo narušeno do hloubky méně než 0,20 mm 

• 0,6 % trubek bylo narušeno do hloubky max. 0,30 mm 

• 0,05 % trubek bylo narušeno do hloubky více než 0,80 mm 

Proběhlo posouzení stavu trubkovnic kondenzátoru TG 4: V r. 1986 byla provedena 

výměna trubkovnic, nové trubkovnice jsou vyrobeny z nízkolegované oceli. 

Vstupní komory chladicí vody: Pod inkrusty o max. tloušťce 2-3 mm byla zjištěna 

nehluboká (tj. do max. 1 mm) plošná koroze. V jednom místě sítnice byl patrný lokální důlek 

o hloubce 8 mm. Z jeho charakteru vyplývalo, že se jednalo pravděpodobně o důsledek 

výrobní vady. 

Výstupní komory chladicí vody: Pod inkrusty o tloušťce až cca 15 mm se vyskytla místy 

plošná koroze, která způsobovala úbytek můstku mezi vývrty o 2 ojediněle až o 3 mm. 
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27.9.1996  

Bylo zjištěno že, 90,6 % trubek bylo narušeno do hloubky max. 0,20 mm. Bylo 

upozorněno na značné množství neprůchodných trubek ve dvou sekcích kondenzátoru a 

možnosti jejich intenzivnější koroze. 

2.11.2004 

Kontrola trubkovnice ve vstupních a výstupních komorách chladicí vody. 

Vstupní komory chladicí vody: 

Volné plochy – pozorovány plošné korozní úbytky po odstranění korozních produktů resp. 

inkrustů dosahují hloubky 2-4 mm. 

Oblasti sítnice (mezi vývrty) – pozorovány korozní úbytky můstků mezi vývrty do hloubky 

cca 2 mm. V jednom místě vykazoval přechod trubka – trubkovnice vykorodovanou dutinu 

(štěrbinu) o hloubce cca 9 mm vyvolanou zřejmě při montáží resp. při válcování.  

Výstupní komory chladicí vody: 

Volné plochy – pozorovány plošné korozní úbytky pod inkrusty korozních produktů o 

hloubce < 4 mm a to jak na původních tak na nových částech trubkovnice. 

Oblasti sítnice (mezi vývrty) – vykazovaly výraznější (hlubší) korozní poškození. Pod 

inkrusty byly patrny nehomogenní korozní zplodiny železa (černé barvy) a korozní úbytek po 

odstranění těchto korozních produktů dosahoval hloubku 2,5 – 3 mm, ojediněle až 5 mm. 

21.12.2004 

Bylo zjištěno, že velká většina trubek (90%) je vzhledem k době provozu ve velice 

dobrém stavu. Ojediněle se vyskytovaly trubky vykazující vyšší korozní rychlost, která byla 

zřejmě způsobena nižší korozní odolností některých trubek již z výroby.  

Dalším degradujícím faktorem jsou defekty z vnějšího povrchu v místech podpěrných 

mězistěn v určitých oblastech kondenzátoru, způsobené kmitáním trubek na vstupu páry, 

respektive turbulencí chlazeného média v určitých oblastech kondenzátoru. Tyto defekty se 

vyskytovaly především v povrchových vrstvách svazku.  

23.10.2006 

Byla provedena defektoskopická kontrola všech trubek kondenzátoru. Vzhledem k 

provozované době byl zjištěn nízký rozsah korozního poškození. Přibližně 90 % trubek 
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vykazovalo poškození odpovídající hloubce do 20% tloušťky stěny a pouze 0,2 % trubek bylo 

označeno za provozně nespolehlivé s poškozením větším než 80% tloušťky stěny. 

Byl také zjištěn malý podíl trubek neprůchodných pro měřící sondu. Omezení 

průchodnosti trubek může být způsobeno několika faktory. 

• nižší účinnost KČK v určitých oblastech (tvorba pevně lnoucích úsad), 

• úprava chladicí vody (vyšší procento suspendovaných látek v chladicí vodě), 

• velké geometrické deformace (iniciující vznik trhlin), 

• vyšší stupeň poškození a tvorba korozních inkrustů (u trubek které se podařilo 

proměřit sondou o menším průměru, byl tento faktor potvrzen pouze ojediněle). 

  

6.5 Poškození potrubí chladicí vody 

Na vnějším plášti potrubí chladicí vody bylo v polovině 80. let na základě pozorování 

hloubkového důlkového napadení provedeno pískování, pozinkování a následně bylo natřeno 

uzavíracím polyuretanovým nátěrem. 

Další ošetřování potrubí chladicí vody bylo započato v roce 1994 na základě 

dlouhodobých pozorování. Vnitřní povrch jevil známky plošné koroze s výskytem lamel 

korozních produktů, bradavičnatým povrchem a puchýřky. V tomto stavu se předpokládalo, 

že by kombinací vnitřních a vnějších úbytků vlivem koroze mohlo dojít ke kritickému 

zeslabení stěny potrubí a následně bylo rozhodnuto o nutnosti vnitřního ošetření potrubí 

chladicí vody. Také bylo konstatováno, že potrubí bylo viditelně vyrobeno z několika šarží 

materiálu a vykazovalo různou korozní odolnost v jednotlivých částech. Na některých místech 

byl pozorován zcela hladký povrch na jiných zase povrch s lamelami a bradavicemi korozních 

produktů. Následně po těchto zjištěních byl vnitřní povrch chladicích řadů ošetřen ochranným 

nátěrem, který by měl zajistit značné prodloužení životnosti zařízení. 

6.6 Shrnutí zjištěných typů poškození konstrukčních materiálů v CHO 

EDĚ 

Na vnějším plášti chladicích řadů bylo pozorováno hloubkové lokální napadení, které 

bylo zjištěno také u ocelových patek potrubí chladicí vody. 

V chladicím okruhu byly u trubkovnic kondenzátorů, čel kondenzátorů, chladicích řadů, 

pozorovány plošné korozní úbytky nízkolegovaných ocelových konstrukčních materiálů, 
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ojediněle s výskytem lokální koroze způsobené zejména vykorodovanými výrobními vadami 

popřípadě v místech spojení mosazných trubek s trubkovnicí kondenzátoru tvorbou 

galvanického článku.  

U teplosměnných trubek z mosazi bylo pozorováno zejména důlkové odzinkování, které 

se šířilo po hranicích zrn a v některých případech byla odzinkována celá zrna. V ojedinělých 

případech mělo odzinkování i plošný charakter. V jednom archivovaném případě došlo ke 

koroznímu praskání trubky z materiálu Ms77 a tvorbě transkrystalických trhlin. 

Dále byla u teplosměnných trubek pozorovaná erozní koroze, zejména v místech nátoků 

do trubek. Postupně se při výměnách teplosměnných trubek přešlo na materiál Ms77, který 

vykazuje vyšší korozní odolnost, avšak je náchylnější ke koroznímu praskání.  
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7 Podmínky pro dosažení optimální životnosti konstrukčních materiálů v CHO 

EDĚ 

V této kapitole jsou shrnuta možná opatření, jež je možno učinit, aby bylo dosaženo 

dlouhé životnosti provozovaného zařízení v systému chladicího okruhu. Největší pozornost je 

věnována hlavním zařízením, jejichž poškození vzhledem k jejich finanční hodnotě, 

představuje obrovské ztráty. Poškození většího rozsahu u těchto zařízení má ve svém 

důsledku vliv i na celkovou ekonomickou rozvahu o výrobním zařízení jako celku.  

V elektrárně Dětmarovice, jako jediné černouhelné elektrárně v ČEZ a.s., má tento vliv o to 

větší význam, že výroba elektřiny z černého uhlí, s přihlédnutím k jeho ceně, je velmi 

nákladná. Dva výrobní bloky v této lokalitě jsou již na konci své plánované životnosti a 

logicky se nepředpokládají investice do nákladnějších oprav. Zhodnocení faktorů a navržení 

finančně vyvážených variant, které by vedly k prodloužení životnosti zařízení je zde velmi 

žádoucí, a ve svém důsledku může přinést ekonomický zisk.  

Dalším hlediskem jsou finanční ztráty způsobené prostoji ve výrobě zaviněné 

poškozením zařízení. Tyto ztráty mohou být způsobeny jednak poškozením vlivem koroze 

nad rámec očekávaní, poruchou souvisejících zařízení v provozovaném chladicím okruhu 

anebo také lidským faktorem resp. chybou obsluhy zařízení.  

Chyby způsobené zaměstnanci sice mají své viníky, ale je vždy nutné provést taková 

opatření, aby se tyto chyby nemohly opakovat popřípadě, aby byla snížena pravděpodobnost 

výskytu chyb tohoto charakteru. Důležitým hlediskem je také optimální vyvážení nákladů na 

údržbu oproti možným budoucím ztrátám vlivem poruch založené na pravidelné kontrole 

stavu zařízení.  

7.1 Potrubí chladicí vody 

Hlavním zařízením z nízkolegované oceli jsou řady chladicí vody. Tato část systému 

chladicího okruhu má několik slabin, které můžou zapříčinit její poškození. Dále jsou 

uvedeny podmínky, které je nutné splnit, aby bylo možné toto zařízení dlouze a efektivně 

provozovat. 

7.1.1 Ochrana proti poškození vlivem tlakových působení (přetlak, podtlak) 

Hlavním nebezpečím je nedostatečné zavzdušnění trasy při vypouštění ze všech stran 

uzavřeného potrubí v období vysokých mrazů [5]. Nebezpečím jsou také tlakové rázy při 

nájezdu chladicích čerpadel, nevhodné manipulace s výkonem chladicích čerpadel, nevhodné 
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manipulace s armaturami při provozu. Řešení problému s nedostatečným zavzdušněním a 

možným zborcením potrubí vlivem podtlaku, lze řešit pomocí vhodně dimenzovaných 

automatických odvzdušňovacích resp. zavzdušňovacích armatur.  

Přehlédnutí faktu, že je potrubí v zimních měsících ze všech stran uzavřeno a hrozí jeho 

poškození, lze vyřešit přidáním vhodného algoritmu do řídicího systému Teleperm. Jako 

nejpřijatelnější možnost se jeví výstraha na monitoru operátora ČSCHV. Tlakové rázy 

chladicích čerpadel při nájezdu, by bylo možné řešit instalací tlumičů rázů, tzv. „větrníků“, 

které díky udržovanému vzduchovému polštáři snižují namáhání zařízení. 

Nevhodná manipulace s výkonem chladicích čerpadel je řešena pomocí automatické 

regulace chladicího čerpadla podle oteplení vody v KO-TG tzn., že v případě běžného 

provozu není zapotřebí změn výkonu čerpadla operátorem. Nevhodné manipulaci 

s armaturami při provozu CHČ by bylo možné zabránit aplikací vhodného algoritmu do 

řídicího systému Teleperm, např. formou výstrahy.  

7.1.2 Ochrana vnějšího pláště potrubí vůči atmosférické korozi 

Atmosférická koroze nechráněných nízkolegovaných ocelí má za následek značné snížení 

životnosti zařízení. Běžnou formou ochrany vnějšího povrchu potrubí je „pozinkování“ [4]. 

Zinek chrání povrch materiálu nejen mechanicky, ale i chemicky. Zinek je méně ušlechtilý 

než železo a tvoří s ním galvanický článek. Výhodou je to, že i v případě místního porušení 

zinkové vrstvy nedochází k porušení oceli, ale postupně se rozpouští ochranná vrstva. 

 Další možností jak chránit vnější povrch potrubí vystavený atmosférickým vlivům je 

volba a aplikace vhodného ochranného nátěru, který odděluje ocelový materiál popřípadě 

pokovenou vrstvu od okolí.  

7.1.3 Ochrana vnitřního povrchu potrubí ve vodném prostředí 

Korozi vnitřního povrchu se dá zabránit použitím vhodných nátěrů nebo nástřiků 

ochranných hmot. Jde o různé druhy plastických hmot. Většinou se jedná o epoxidové 

pryskyřice, které vynikají svou tvrdostí a přilnavostí [4]. Aplikací těchto přípravků lze 

dosáhnout také lepších hydraulických poměrů v potrubí. Další možností zabránění korozi 

vnitřního povrchu je provedení tzv. „rukávové“ vystýlky, kdy se dovnitř potrubí vloží rukáv 

s plastické hmoty, který se přichytí na vnitřní povrch potrubí a následně chrání potrubí proti 

korozi. 
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7.2 Kondenzátory TG 

7.2.1 Ochrana povlaky 

Na ochranu před korozně erozním působením a galvanickou korozí můžou být nátoky 

trubek potahovány epoxidovými povlaky [4]. S ohledem na to, že nátoky v místech 

zaválcování do trubkovnic jsou nejvíce citlivými místy z hlediska korozního působení, je 

jejich ochrana velmi na místě. 

7.2.2  Katodická ochrana trubek kondenzátoru 

Působením katodické ochrany dojde k posunu korozního potenciálu záporným směrem a 

tím ke snížení rychlosti anodické reakce [4].  

• ochrana obětovanou anodou 

Metoda ochrany pomocí obětované anody z méně ušlechtilého materiálu. Spojení 

s kovem, který má v daném prostředí samovolně negativnější korozní potenciál než je 

požadovaný ochranný potenciál chráněného kovu - obětovanou anodou. Jedná se o využití 

účinků galvanického článku. 

• ochrana vnějším zdrojem proudu 

Metoda ochrany pomocí stejnosměrného proudu. Výhodou této metody je větší rozsah 

ochrany a možnost regulace, avšak je složitější na návrh.  

7.2.3 Použití kontinuálního čištění kondenzátoru 

Zanesením teplosměnných ploch dochází ke zhoršení přestupu tepla a tím i snížení 

účinnosti kondenzátoru. Vlivem zanesení také stoupá riziko podnánosové lokální koroze [3]. 

Z tohoto důvodu je důležité udržovat teplosměnné plochy neustále čisté pomocí kontinuálního 

čištění gumovými kuličkami, které cirkulují teplosměnnými trubkami a mechanicky 

odstraňují nánosy. 

7.2.4 Použití alternativních materiálů 

Použití kuproniklových materiálů s celkovou vyšší korozní odolností popřípadě 

korozivzdorných ocelí nebo titanu. Tato varianta je vzhledem k nákladnosti aplikovatelná 

pouze u zdrojů s výhledem na dlouhodobý provoz.   
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7.3 Úprava chladicí vody  

Níže jsou uvedeny možné úpravy chemického režimu, které mají ve svém důsledku vliv 

na životnost provozovaného zařízení v chladicím okruhu. 

7.3.1 Snižování obsahu suspendovaných látek filtrací a čiřením  

Možným řešením pro snížení obsahu suspendovaných látek v chladicí vodě je filtrace. 

Nerozpuštěné látky se pak zachycují na filtrech nejčastěji s náplní křemičitanového písku. 

Pokud se filtry zařadí přímo do chladicího okruhu je možno snižovat obsah nerozpuštěných 

látek kontinuálně, v množství určitého podílu celkového množství oběhového vody [3]. 

V dnešní době jsou na trhu již takové druhy bočních filtračních zařízení, která jsou 

bezobslužná, nepotřebují přívod pracího vzduchu a k jejich provozu není zapotřebí 

přídavných cirkulačních čerpadel. 

Další možností je elektrolytická úprava vody za použití automatického tlakového filtru, 

ve kterém je nainstalován elektrolyzér, na němž působením stejnosměrného proudu dochází 

k řízené tvorbě vodního kamene (katoda) a k oxidačním procesům (anoda) [12]. Toto zařízení 

se obvykle instaluje na výtlak odluhových čerpadel a upravuje se cca 5 - 10% podíl celkového 

oběhového množství vody.  

Doplňovací vodu je vhodné upravovat čiřením. Výhodou čiření je, že oproti filtraci 

zachycuje i koloidy a organické látky nezachytitelné filtrací, snižuje hodnotu celkové alkality 

a má pozitivní vliv na omezení biologického oživení v chladicí vodě [3]. Oběhovou vodu lze 

také upravovat čiřením, vedením odluhu pomocí odluhových nebo chladicích čerpadel na 

čiřicí reaktory. Pro snížení nerozpuštěných látek a zlepšení procesu čiření je dobré dávkovat 

pomocný organický flokulant. Dalším řešením vhodným, hlavně v zimních měsících, je 

dávkování urychlovače tvorby vloček. Ten ve své přítomnosti umožňuje čiřicím procesem 

upravovat vodu o nízké teplotě. 

7.3.2 Snižování obsahu hydrogenuhličitanů pomocí alkalického čiření  

Při kontaktu oteplené chladicí vody s atmosférou v chladicí věži a jejím ochlazením se 

ustaví uhličitanová rovnováha hydrogenuhličitanových iontů vůči CO2 závislá na parciálním 

tlaku CO2 v ovzduší [2]. Aby nedocházelo k usazování nánosů uhličitanu vápenatého na 

teplosměnných plochách chladicích věží, je důležité udržovat obsah hydrogenuhličitanových 

iontů vyvážený vápenatým iontem ve stanoveném rozmezí.  
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Snížení obsahu hydrogenuhličitanů vyváženého vápenatým iontem je možné pomocí 

dekarbonizační reakce, kdy dávkováním Ca(OH)2  dosáhneme vyloučení pevného vápence 

v reaktoru. Další variantou, je použití již výše zmíněné úpravny vody elektrolyzérem, u níž 

dochází k řízenému vylučování vápence na katodě. 

7.3.3 Okyselení a odstranění vápenatých a hořečnatých iontů z vody katexem 

Posunutí uhličitanové rovnováhy můžeme docílit také úpravou části oběhové vody 

katexem. Odstraní se tak Ca2+ a Mg2+ ionty a zároveň se upravená voda okyselí, což dvěma 

směry snižuje tendenci k vylučování vápence [5]. Tato možnost je s ohledem na objem 

systému CHO na EDĚ velmi „těžkopádná“.  

7.3.4 Automatizace odluhování chladicího okruhu  

Aplikací automatického odsolovacího zařízení, které samostatně vyhodnocuje úroveň 

zahuštění chladicí vody v systému např. na bázi chloridové iontově selektivní elektrody, je 

možno ustálit chemický režim na požadovaných parametrech.  

7.3.5 Automatizace dávkování chemikálií 

Automatizací dávkování chemikálií, zejména automatizací dávkování vápna a síranu 

železnatého v čiřicím reaktoru v poměru k proměnlivému množství přídavné vody je možno 

vylepšit čiřicí resp. dekarbonizační proces a snížit tak množství nerozpuštěných látek a 

hydrogenuhličitanů v přídavné vodě. Korekce dávky vápna nebo síranu železnatého 

s ohledem na parametry říční vody by potom mohla být volena z řídicího systému Citect.   

7.3.6 Zvyšování zahuštění CHV dávkováním stabilizátoru tvrdosti 

Možným řešením úpravy oběhové vody vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanů je 

dávkování stabilizátoru tvrdosti. Tento krok umožňuje zvýšit obsah hydrogenuhličitanů 

vyvážený iontem Ca2+ přibližně na dvojnásobek. Ke stabilizaci se většinou využívají 

polyfosforečnany nebo fosfonové kyseliny. Nevýhodou polyfosforečnanů je, že jejich 

stabilizační účinek je silně závislý na teplotě vody [3].  

7.3.7 Zvyšování přípustného obsahu NL v CHV dávkováním dispergátorů 

Zamezení úsad suspendovaných látek můžeme dosáhnout dávkováním dispergačních 

činidel, které udělují suspendovaným látkám stejný elektrický náboj. Suspendované látky se 

pak navzájem odpuzují a udržují ve vznosu. Dispergátory jsou prospěšné také v případě úniku 

oleje do chladicího systému, zamezují totiž jeho usazování na kovovém povrchu[3].  
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Dávkování dispergátorů je vhodné kombinovat s dávkováním inhibitoru koroze, neboť při 

vzrůstajícím zahuštění chladicí vody dochází k růstu koncentrací korozivních solí. 

7.3.8 Snížení korozního působení CHV dávkováním inhibitorů koroze 

Dávkováním inhibičních přípravků lze dosáhnout snížení rychlosti koroze probíhající na 

povrchu materiálu. Princip funkce inhibitorů koroze je založen na tvorbě ochranného filmu na 

povrchu materiálu. Důležitá je také volba vhodného typu inhibitoru s ohledem 

k materiálovému složení systému zařízení [3].  V chladicím okruhu EDĚ je nejpodstatnější 

snížení korozní agresivity vody vůči mosazným trubkám kondenzátoru, neboť ty tvoří 

pomyslný nejslabší článek soustavy zařízení. Místo inhibitoru koroze je možné použít i roztok 

síranu železnatého, avšak jeho inhibiční účinek je v porovnání s klasickými inhibitory 

nízký [3]. 

7.3.9 Potlačovaní biologického oživení  

V případě vyššího biologického oživení chladicího sytému může docházet k tvorbě 

biofilmu na teplosměnných plochách zařízení a zhoršení ekonomie provozu. Může také 

docházet k ukládání odumřelých schránek organismů, které může mít za následek 

podnánosovou korozi. Také může dojít k rozvoji vláknitých řas, jež mohou zacpávat česle a 

síta. Pro ošetření biologicky oživené vody se užívají různé chemické přípravky, 

nejrozšířenější je dávkování biocidních přípravků. Důležité je při dávkování biocidu zhodnotit 

jeho optimální množství, neboť při menší aplikační dávce může dojít ke zvýšení odolnosti 

mikroorganismů a při přehnané dávce zase může docházet k přílišné toxicitě chladicí vody, 

která může mít závažný vliv na životní prostředí [3].  

7.3.10 Monitorování chemických režimů 

S ohledem na výše uvedené možnosti úprav chladicí vody je zejména důležité průběžné 

vyhodnocení stavu chemických režimů. Dalším parametrem jsou také výstupy z měření 

korozního působení v chladicím okruhu, které nám dávají možnost srovnání teoretických 

výpočtů korozního působení vody vzhledem k reálnému stavu. Následně je možno při 

dostatku vstupních informací doladit chemický režim chladicí vody tak, aby co nejlépe 

reflektoval jeho působení na konstrukční materiály použité v chladicím okruhu.  

Velmi užitečná by byla také instalace počítačového systému v propojení s databází 

laboratorních analýz chladicí vody a databází trendů provozních režimů, popřípadě i 

s možností vložení trendů korozního poškození. Tento systém by potom umožňoval okamžité 

vyhodnocení chemického režimu a jeho úpravy. 
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8 Závěr 

Náplní této bakalářské práce bylo stanovit podmínky pro dosažení optimální životnosti 

konstrukčních materiálů v chladicím okruhu elektrárny Dětmarovice.  

Z hlediska maximálního prodloužení životnosti se jako nejdůležitější, s ohledem na 

pozorovaná poškození v minulosti, jeví aplikace epoxidových povlaků na nátokové části 

mosazných trubek v kondenzátoru. Pro výrobní bloky, u kterých by se počítalo 

s dlouhodobějším provozem, je vhodné zvážit instalaci aktivní katodické ochrany 

teplosměnných trubek v kondenzátoru. Popřípadě při výměně trubek kondenzátoru zvážit 

použití materiálu trubek z kuproniklových slitin.  Pro prodloužení životnosti ocelových 

konstrukčních materiálů, tedy zejména potrubí chladicí vody, se jeví nejvýhodněji aplikace 

ochranných nátěrů na povrch, jež je ve styku s chladicí vodou. Vzhledem ke sklonu chladicí 

vody ke korozivnímu chování je také důležité zvolit optimální dávkování inhibitoru koroze, 

dispergátoru a stabilizátoru tvrdosti, tak aby bylo možné udržovat vyšší zahuštění chladicí 

vody na pomezí uhličitanové rovnováhy.  

Míru zahuštění a její stálost je možné zajišťovat pomocí vhodného automatického 

odsolovacího systému. Další podmínkou dlouhé a efektivní životnosti je také průběžné 

monitorování biologického oživení a jeho případná likvidace. 

 Instalací automatického dávkování chemikálií, zejména vápna a koagulantu do čiřicího 

procesu se sníží množství suspendovaných látek a hydrogenuhličitanů vnášených do 

chladicího okruhu. Dávkováním urychlovače tvorby vloček odstraníme nutnost ohřevu surové 

vody v zimních měsících zpětně vedeným odluhem  a tím snížíme obsah korozivních solí 

v přídavné vodě. Obecně je podle teoretických výpočtů potřeba většího vyvážení koncentrace 

agresivních chloridových a síranových iontů vůči koncentraci uhličitanových a 

hydrogenuhličitanových iontů. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

Datum 
odběru pHs pH-pHs 2pHs-pH 
7.1.2009 8,5 -0,4 8,9 
14.1.2009 7,9 0,4 7,5 
21.1.2009 7,9 0,4 7,6 
28.1.2009 8,0 0,3 7,7 
4.2.2009 8,1 0,1 8,0 
11.2.2009 7,9 0,4 7,5 
18.2.2009 7,6 0,6 6,9 
25.2.2009 7,8 0,6 7,2 
4.3.2009 8,1 0,1 7,9 
11.3.2009 7,9 0,4 7,5 
18.3.2009 7,8 0,5 7,3 
25.3.2009 7,8 0,4 7,5 
1.4.2009 7,7 0,6 7,1 
15.4.2009 8,0 0,2 7,8 
22.4.2009 7,9 0,4 7,5 
29.4.2009 8,0 0,3 7,8 
6.5.2009 8,3 -0,1 8,5 
13.5.2009 8,2 0,0 8,2 
20.5.2009 7,8 0,6 7,2 
3.6.2009 8,2 0,1 8,1 
10.6.2009 8,0 0,4 7,7 
17.6.2009 8,0 0,3 7,7 
24.6.2009 8,0 0,5 7,6 
1.7.2009 8,1 0,3 7,8 
9.7.2009 8,1 0,4 7,7 
15.7.2009 8,0 0,4 7,6 
22.7.2009 8,2 0,1 8,2 
29.7.2009 8,3 0,1 8,2 
5.8.2009 8,1 0,4 7,7 
12.8.2009 8,2 0,1 8,1 
19.8.2009 8,3 0,0 8,2 
2.9.2009 8,1 0,3 7,9 
9.9.2009 8,1 0,4 7,8 
16.9.2009 8,1 0,3 7,8 
30.9.2009 8,3 0,3 8,0 
8.10.2009 8,4 0,1 8,2 
14.10.2009 8,1 0,4 7,7 
21.10.2009 8,1 0,4 7,7 
4.11.2009 8,1 0,4 7,7 
11.11.2009 8,1 0,4 7,7 
18.11.2009 8,1 0,4 7,6 
25.11.2009 8,0 0,5 7,5 
3.12.2009 8,1 0,3 7,9 
9.12.2009 8,0 0,5 7,5 
16.12.2009 8,0 0,6 7,4 
6.1.2010 8,0 0,4 7,6 
13.1.2010 8,3 0,1 8,2 
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20.1.2010 8,5 0,0 8,4 
27.1.2010 8,5 -0,2 8,7 
 

Příloha č.2 : Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

Datum 
odběru 

Larson-Skold 
index 

 
[mg.l-1] 
SO4

2- 
[mg.l-1] 
Cl- 

[mmol.l-1] 
HCO3

- 
[mmol.l-1] 
KNK 8.3* 

[mmol.l-1] 
KNK 4.5* 

7.1.2009 9,3 407 215 1,1 0 1,1 
14.1.2009 8,4 582 318 1,7 0,05 1,8 
21.1.2009 7,3 605 376 2,1 0,15 2,35 
28.1.2009 6,1 447 257 1,8 0,15 2,05 
4.2.2009 6,1 462 261 1,9 0,1 2,05 
11.2.2009 6,5 533 298 1,9 0,2 2,3 
18.2.2009 6,2 484 288 2,0 0,1 2,15 
25.2.2009 6,4 538 336 2,0 0,25 2,5 
4.3.2009 6,4 407 272 1,8 0 1,75 
11.3.2009 5,9 423 260 1,8 0,1 2 
18.3.2009 5,9 449 249 1,8 0,15 2,1 
25.3.2009 7,0 437 224 1,5 0,1 1,65 
1.4.2009 6,5 504 247 1,8 0,1 2 
15.4.2009 5,4 397 164 1,6 0,1 1,8 
22.4.2009 6,0 481 196 1,8 0,05 1,9 
29.4.2009 6,4 512 225 1,8 0,1 2 
6.5.2009 10,2 441 208 0,9 0,15 1,2 
13.5.2009 6,3 441 213 1,7 0 1,7 
20.5.2009 6,2 504 321 2,1 0,1 2,3 
3.6.2009 4,0 291 152 1,7 0,15 1,95 
10.6.2009 4,6 363 194 1,8 0,2 2,2 
17.6.2009 5,1 416 224 2,0 0,1 2,15 
24.6.2009 6,3 409 257 1,6 0,2 1,95 
1.7.2009 5,9 395 219 1,5 0,2 1,9 
9.7.2009 5,3 413 227 1,8 0,2 2,2 
15.7.2009 6,2 516 262 1,9 0,15 2,2 
22.7.2009 7,2 505 259 1,7 0,1 1,85 
29.7.2009 5,7 429 214 1,7 0,2 2,05 
5.8.2009 5,9 483 257 1,8 0,3 2,35 
12.8.2009 6,3 423 234 1,6 0,1 1,8 
19.8.2009 5,1 351 193 1,6 0,15 1,9 
2.9.2009 6,1 433 251 1,8 0,1 1,95 
9.9.2009 4,9 385 229 1,8 0,25 2,3 
16.9.2009 4,9 432 273 2,1 0,25 2,6 
30.9.2009 6,0 480 330 2,0 0,25 2,45 
8.10.2009 8,2 577 421 1,8 0,25 2,25 
14.10.2009 6,6 462 336 1,8 0,2 2,2 
21.10.2009 4,9 447 256 2,1 0,25 2,6 
4.11.2009 4,5 428 198 2,1 0,25 2,55 
11.11.2009 4,6 465 220 2,3 0,15 2,6 
18.11.2009 4,8 486 201 2,2 0,15 2,5 
25.11.2009 5,3 509 222 2,0 0,25 2,5 
3.12.2009 5,3 444 203 1,9 0,15 2,15 
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9.12.2009 5,3 514 243 2,2 0,2 2,55 
16.12.2009 5,4 467 229 1,9 0,2 2,3 
6.1.2010 5,8 495 267 2,0 0,15 2,3 
13.1.2010 5,5 537 312 2,2 0,35 2,9 
20.1.2010 4,7 514 286 2,7 0,15 2,95 
27.1.2010 6,6 538 321 2,0 0,15 2,3 
 

 


