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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá problémem korozního napadení ocelí a moţnosti 

jejich protikorozní ochrany v korozně agresivních prostředích koksoven. 

První část práce popisuje historii výroby koksu na Koksovně Jan Šverma. Dále se 

zabývá technologií výroby koksu s následně vznikajícími produkty a odpady z koksárenského 

procesu. 

Druhá část práce se zaměřuje na popsání koroze z obecného hlediska. Charakter 

koroze byl sledován hlavně na nelegovaných ocelích (ČSN 411375, 412022, 411373, 411416) 

s ochrannými nátěrovými systémy. Následně byla sledována degradace ocelí korozním 

napadením v různých prostředích koksovny. 

V závěrečné části jsou uvedeny opatření a doporučení, které by měly vést k zamezení, 

popř. zpomalení koroze v kokso-chemických provozech. 

Klíčová slova: atmosféra, koksovna, nelegovaná ocel, koroze, degradace 

Abstract: 

This thesis is on the topic of the problem of corrosion attack of the steels and 

possibilities of the steel corrosion protection in aggressive corrosion environments of the 

coking plants. 

The first part describes the history of the coke production in Jan Šverma coking plant. 

It also deals with technologies of coke production and follow emerging products and wastes 

from the coking production process. 

The second part focuses on the corrosion description from general point of view. 

Character of the corosion was observed mainly on the plain steels (according standards CSN 

411375, 412022, 411373, 411416) with protective coating systems. Consequently was 

observed the steel degradation due to corrosion attack in various enviroments of coking 

plants. 

The final section describes the arrangements and recommendations which should lead 

to avoidance or slowdown of the steel corrosion in coking plant. 

Keywords: atmosphere, coking plant, plain steel, corrosion, degradation 
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1   ÚVOD 

Koroze je známá jiţ tisíce let, především ve své nejrozšířenější formě, a to rezavění 

ţeleza. Nápadné objemové úbytky kovů vedly lidstvo k uvaţování proč tomu tak je a co to 

způsobuje. 

Víme, ţe uţ staří Egypťané ţelezo dobývali a znali jeho citlivost k napadení v 

některých prostředích. Římané jiţ znali rez a povaţovali ji za látku vylučující se ze ţeleza. 

Ještě v 19. století převaţovala domněnka, ţe korozi nelze zabránit. Od 20. století se studium 

koroze stává technickým oborem a postupně předmětem učebních osnov řady odborných a 

technických škol. 

Dnes jiţ víme, ţe koroze je váţný národohospodářský problém mnohých zemí světa. 

Odhady, které byly provedeny, hovoří o celkových ztrátách pohybujících se kolem 3 aţ 4 % 

HDP. V České Republice se v roce 2010 náklady spojené s korozí pohybovaly na hranici 100 

miliard Kč. 

V průmyslových oblastech, hutních závodech, provozech zaměřených na koksování 

černého uhlí a v mnohých jiných, je korozní napadení ovlivněno a urychleno hlavně 

agresivitou prostředí, látkami doprovázejícími koksárenský proces a atmosférou obohacenou 

o prach a popílek.  

Touto prací se pokusím popsat problematiku koroze v kokso-chemických provozech a 

navrhnout opatření, která by vedla k minimalizaci škod v důsledku koroze. 
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2   TECHNOLOGIE VÝROBY KOKSU, PRODUKTY A 

ODPADY Z KOKSÁRENSKÉHO PROCESU 

Výroba koksu propojuje těţbu uhlí s výrobou ţeleza. V souvislosti s celosvětovou 

ekonomickou krizí došlo k útlumu odbytu ţeleza a také k omezení výroby koksu. 

V současnosti však zvýšená poptávka po ţeleze dává opět příznivé podmínky pro 

rozvoj koksárenství.  

Koks lze charakterizovat jako pevný uhlíkatý zbytek vyrobený z nízkopopelového a 

nízkosirného černého uhlí. 

2.1   Výroba koksu na Koksovně Jan Šverma 

Začátky Koksovny Jan Šverma (dále jen KJŠ) se tradují od roku 1890 pod původním 

jménem Koksovna Ignát, jako integrální součást tehdejšího stejnojmenného dolu. Od roku 

1918 je KJŠ samostatným podnikem. V roce 1952 se stává součástí Ostravsko Karvinských 

Koksoven (dále jen OKK) [18]. 

Původní koksárenské baterie systému Otto Koppers a Still jsou postupně nahrazovány 

typem SA a nakonec typem S1 (pro provoz se sypnou vsázkou). Od roku 2009 má KJŠ jednu 

baterii typu S1 se 72 komorami. V kaţdé z nich se vyrobí vysokoteplotní karbonizací černého 

uhlí vhodného ke koksování v průměru 11,3 t koksu z 15,5 t uhelné vsázky. Roční produkce 

výroby je v současnosti přibliţně 400 aţ 420 tis. tun koksu [18]. 

2.2   Technologie výroby koksu 

Výroba koksu je sloţitý proces, který se skládá z přípravy uhlí pro vsázku, dále 

vysokoteplotní karbonizace uhelné vsázky v komorách koksové baterie a zpracování produktů 

a odpadů z výroby koksu v chemických provozech (obr. 1). 
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Obr. 1  Technologie výroby koksu a produktů 
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2.2.1   Uhelná sluţba-příprava uhelné vsázky pro koksovou baterii 

Smyslem je vyrobit koks co nejvyšší kvality  co nejefektivnějším způsobem. Základní 

podmínkou výroby kvalitního koksu je výběr uhlí vhodných vlastností. Mezi sledované 

sloţky uhlí patří obsah popela (A
d
), prchavé hořlaviny (V

daf
), vody (W

r
t), dále plasticita (F), 

dilatace (b), index puchnutí (SI) a jiné [10], [11]. 

Uhlí vhodné pro koksování je tedy charakterizováno pěti hlavními vlastnostmi: 

 - spékavost, 

 - plasticita, 

 - puchnutí, 

 - rozpínavost, 

 - smršťování. 

Kaţdý odběratel koksu má specifické poţadavky na jeho kvalitu, která ovlivňuje 

výsledné vlastnosti vyrobených meziproduktů (surové ţelezo) nebo finálních produktů (ocel). 

Proto je nutné pruţně reagovat při přípravě uhelné vsázky. Koksovatelná uhlí vhodných 

vlastností jsou dodávána z Českých dolů: ČSM, Paskov, Darkov, ČSA, dále z Polských dolů 

Pniowek, Szczyglowice a v neposlední řadě ze zámoří Coal Mountain. 

Manipulace s uhlím je postupně prováděna v provozních souborech: 

● rozmrazovací hala, 

● výsypná jáma, 

● povrchová skládka, 

● mlýnice uhlí, 

● uhelné věţe. 

2.2.2   Koksová baterie 

Koksová baterie (obr. 2) slouţí k výrobě koksu zahříváním uhelné vsázky na cca 

1000 °C bez přístupu vzduchu. Je tvořena 72 koksovými komorami, z nichţ kaţdá je v horní 

části opatřená čtyřmi otvory pro plnění uhelné vsázky a ze stran dveřmi pro vytlačování 

koksu. Komory jsou navzájem odděleny topnými stěnami, kde dochází ke spalování 

koksárenského plynu a tím k jejich zahřátí na 1100 aţ 1300 °C. Prostupem tepla přes vyhřáté 

stěny do vsázky dochází ke karbonizačnímu pochodu a následnému vzniku koksu. Doba 

potřebná k tomu, aby došlo ke karbonizačnímu procesu (t.j. doba od obsazení uhlí do uzrání 

koksu), je koksovací doba a trvá přibliţně 16 hod. Plyny vznikající při karbonizaci dosahující 
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teploty cca 800 °C postupně přecházejí přes stoupačku, kde jsou chlazeny nástřikem 

čpavkové vody a dále přes vodní uzávěr do plynové předlohy [10], [11]. 

 

 

 Obr. 2  Koksová baterie KJŠ 

2.2.2.1   Obsazování koksárenských komor 

Obsazování koksárenských komor je prováděno plnícím vozem naplněným uhelnou 

vsázkou z uhelných věţí do čtyř zásobníků rovnoměrně, z důvodu maximálního vyuţití 

prostoru koksárenské komory. 

Sypná vsázka je vpravena do komory přes čtyři otvory v klenbě pece a vyplňuje ji 

z 91aţ 93 %. Obsazování komor, stejně jako vytlačování koksu, je proces cyklický a provádí 

se v sériích. Cykličnost je výrobní doba, během níţ se všechny komory vytlačí a obsadí [10], 

[11]. 

2.2.2.2   Vytlačování koksu 

Vyzrálý koks je vytlačován výtlačnou tyčí (obr. 3) výtlačného stroje přes vodící vůz 

do hasicího vozu (obr. 4), ve kterém následně dochází k hašení ţhavého koksu v hasících 

věţích vodní sprchou. Doba hašení závisí na kusovosti koksu a na způsobu umístnění trysek 

v hasících věţích. 
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Obr. 3  Vytlačování Obr. 4  Vytlačený koks na hasicím voze 

 koksu 

2.2.2.3   Třídění, drcení a expedice koksu 

Třídění, drcení a expedice koksu se povaţuje za konečnou úpravu koksu dle 

poţadavků odběratele před jeho expedicí. Dostatečně uhašen a odkapán je horký koks 

vyklopen na rampu k dalšímu dochlazení na vzduchu. Odpařovací doba by měla být 20 aţ 

30 min. a je závislá na dohašování zbylých ţhavých míst na rampě provozní vodou. Přes 

brankové uzávěry je koks dopravován pomocí pásových dopravníků k finálnímu zpracování a 

to formou třídění a drcení. V hrubé třídírně se na roštech oddělí hrubý koks, tzv. vysokopecní 

(VK), o průměru nad 40mm, od zbylého koksu, který pokračuje k dalšímu zpracování. Po 

oddělení je jiţ jako finální produkt nakládán pomocí pásových dopravníků do ţelezničních 

vozů a zasílán přímo k odběrateli. VK tvoří 50 aţ 60 % veškerého objemu výroby. Zbylý koks 

je dopravován k dalšímu zpracování na jemnou třídírnu, kde se pomocí vibračních třídičů 

postupně třídí na ořech I (o průměru 40 aţ 60 mm), ořech II (20 aţ 40 mm), kostku (10 aţ 

20 mm) a prach (0 aţ 10 mm). Dále je pomocí dopravních pásů, které jsou v přední části 

sklopné z důvodu zabezpečení rozbíjení koksu při dopadu do vagónů, nakládán a expedován 

[10], [11]. 
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2.3   Produkty z kokso-chemického procesu 

Produktem koksárenského procesu jsou: 

  koks, 

  koksárenský plyn. 

Z koksárenského plynu jsou v chemickém procesu odděleny vedlejší produkty: 

  dehet, 

  benzol, 

  síra. 

Surový koksárenský plyn odchází z komor přes stoupačky do plynové předlohy, která 

je součástí baterie. Zde je ochlazován sprchováním čpavkovou vodou z teploty 800 °C na cca 

80 aţ 95 °C a také je zbavován mechanických nečistot a dehtu, které spolu s čpavkovou 

vodou odcházejí do hrubé a následně jemné kondenzace v chemické části koksovny, kde 

dochází k jejich dalšímu zpracování. Surový koksárenský plyn je veden z předlohy přes 

primární chladiče sacím potrubím, v němţ je podtlak tvořený turboodsávači. Komprimací 

koksárenského plynu v oběţných kolech turboodsávače vzniká přetlak potřebný pro další 

dopravu plynu chemickou částí koksovny. Při ochlazení plynu v primárních chladičích na 

teplotu 24 °C dochází ke kondenzaci největšího mnoţství dehtových podílů a naftalenu. I 

malé mnoţství zbylého dehtu v koksárenském plynu způsobuje zanášení následných 

technologických celků, proto je nutné jej odstranit, a to účinkem vysokého elektrického napětí 

v elektrostatickém odlučovači (ESO). Odloučený dehet se zachytává ve sběrné nádrţi, odkud 

se přečerpává do oddělovače hrubých nečistot (tzv. koráb), pak do děličky k oddělení vody a 

jiţ jako čistý se uskladňuje ve sběrné nádrţi. Po načerpání dehtu do ţelezničních cisteren 

následuje jeho expedice k odběratelům [10], [11]. 

Plyn zbaven dehtu prochází přes odsíření, kde dochází k odstraňování sirovodíku a 

dalších sirných sloučenin. Z důvodů minimalizace škodlivých vlivů a zvýšení nároků na 

ochranu ţivotního prostředí bylo zařazení procesu odsíření jednou z podmínek pro budoucí 

provoz koksovny. Produktem sloţitého technologického procesu odsíření surového 

koksárenského plynu je síra (o čistotě 99,9 %), která se uskladňuje v tekutém stavu. Dále je 

nakládána do ţelezničních cisteren a následně zasílána odběratelům [10], [11]. 

Surový koksárenský plyn zbaven sirovodíku a oxidu siřičitého je následně přiveden do 

provozu benzolka, kde dochází v benzolových pračkách k vypírání benzolu z koksárenského 

plynu nástřikem pracího oleje. Benzolem nasycený prací olej prochází přes řadu výměníků 
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Produkce výroby koksu na KJŠ za rok 2010 (v tunách) 

 

331574,53 

8699,05 46843,43 22852,31 

5794,44 

Vysokopecný koks Hrášek Ořech I. Ořech II. Prach 

tepla, chladičů a trubkovou pec, kde dochází k jeho finálnímu ohřátí. Z trubkové pece je 

nasycený olej veden do odháněče benzolu. Zde je z nastřikovaného oleje protichůdným 

působením vodní páry vydestilován benzol ve formě benzolových par. Páry jsou pak vedeny 

přes chladiče do dělící nádrţe, ve které dochází k oddělení benzolu od zkondenzované vodní 

páry. Část benzolu se provozně vyuţívá k chlazení a zbytek je skladován v zásobnících. Po 

načerpání do ţelezničních cisteren je expedován k zákazníkovi.  

Jiţ čistý koksárenský plyn je dopravován pomocí plynovodů odběratelům a jeho 

přebytky jsou uskladňovány v plynojemu o kapacitě 150000 m3. Plynojem slouţí 

k vyrovnávání výkyvu v plynové bilanci a k udrţování přetlaku v celé plynové síti.  

Bilance výroby koksu a chemických produktů za rok 2010 je uvedená na (obr. 5, 6, 7). 

   

 

Obr. 5  Bilance výroby koksárenského plynu Obr. 6  Bilance výroby chemických produktů 

 za rok 2010  za rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 7  Bilance výroby koksu na KJŠ  

 za rok 2010 

Bilance výroby koksárenského plynu za rok 2010 (v mil.m
3
) 

184516,7 

72276,2 

110665,3 

1575,2 

Výroba  Odbyt Vlasní spotřeba  Ztráty 

Výroba chemických produktů za rok 2010 (v tunách)     

367,05 5100,22 

14564,205 

Dehet Benzol Síra 
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3   VYHODNOCENÍ DRUHŮ KOROZE NA KOKSO-

CHEMICKÝCH PROVOZECH 

Koroze je souhrn fyzikálně - chemických dějů, jejichţ konečným výsledkem je 

částečná nebo celková koroze materiálu. Koroznímu působení podléhají nejen kovy, ale i 

silikátové materiály, plasty, slitiny apod. 

3.1   Koroze obecně 

Ve styku s okolním prostředím podléhají téměř všechny materiály postupnému 

rozrušování, které se můţe projevovat rozdílně a to od změn vzhledu, aţ po úplný rozpad 

celistvosti materiálu. Toto je způsobeno chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlivy. 

Můţeme tedy definovat korozi jako vzájemné chemické a elektrochemické působení 

prostředí na materiál, které má za následek jeho znehodnocování. Koroze je samovolná a 

můţe probíhat jak u kovů, tak i hornin, plastů, textilů, stavebních materiálů aj. 

Rychlost chemické reakce je podle Guldberg-Waaegova zákona úměrná aktivitě 

reagujících látek, a je v rovnováze, kdyţ rovnováţná konstanta K (charakterizuje rovnováhu 

chemické reakce) je rovná součinu aktivit konečných produktů, dělených součinem aktivit 

výchozích látek. 

Prostředí, ve kterých koroze probíhá, jsou různá. Nejrozšířenějším prostředím je vnější 

atmosféra, jejímuţ působení je vystavena převáţná část materiálů. Většina kovů je nestálá a 

samovolně přechází do oxidovaného stavu vlivem prostředí. 

Podle termodynamiky je to dáno změnou volné entalpie ΔG a lze ji definovat jako 

rozdíl chemických potenciálů produktů a výchozích látek za daného tlaku a teploty (1) [1], 

[2], [3], [6], [8], [12], [13] [14]. 

 ΔG=ΔH-T.ΔS     (J) (1) 

kde G je změna volné entalpie půdy, do nichţ jsou uloţena zařízení, tak i kapaliny jako 

voda nebo chemické roztoky. (J), 

 ΔH - změna entalpie  (J), 

 ΔS - změna entropie  (J. 1K ), 

 T - termodynamická teplota  (K). 
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3.2   Rozdělení koroze 

Vliv určitých faktorů při reakci kovu s prostředím se projevuje nejen různou rychlostí 

koroze, ale i rozdílnými druhy korozního napadení. Výsledkem vzájemného působení 

materiálu, fyzikálních podmínek systému a prostředí je určité stádium rozrušení oceli. Podle 

toho, který z uvedených faktorů převládá, rozdělujeme také jednotlivé druhy koroze. 

3.2.1   Podle druhu korozního prostředí 

V závislosti na daném druhu prostředí, ve kterém korozní napadení vzniká, 

rozdělujeme korozi na: 

  atmosférickou, 

  v půdách, 

  v kapalinách. 

3.2.1.1   Atmosférická 

Atmosférická koroze závisí na obsahu vodních par v ovzduší, na sloţení a stavu 

povrchu materiálu a na nečistotách v ovzduší. Důleţitý je vliv teplot. Při vzrůstajících 

teplotách roste rychlost koroze, při nízkých dochází k zastavení koroze. Na tento druh koroze 

mají vliv také vodní sráţky, světlo a pohyb vzduchu. 

 

 Tabulka 2  Rozdělení atmosféry podle korozní agresivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska prostředí patří atmosférická koroze k nejvýznamnějším. Má čistě 

elektrochemický charakter a můţe k ní dojít pouze za předpokladu dostatečně vlhkých 

atmosfér, ve kterých vzniká elektrolyt, který je základní podmínkou průběhu elektrochemické 

reakce. Vznik elektrolytu je spojen s relativní vlhkostí atmosféry min. 60 % (pod 60 % 

Stupeň Korozní agresivita 

C1 velmi nízká (klimatizované místnosti, nedochází ke 

kondenzaci vody) 

C2 nízká (prostory s občasnou kondenzací vody, obytné 

prostory) 

C3 střední (suché klima) 

C4 vysoká (vlhké klima-horská,lesní atmosféra) 

C5 velmi vysoká ( přímořská, průmyslová města) 
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prakticky nedochází ke korozi) a s přítomností mechanických nečistot v ovzduší (prach, saze). 

Dalším zdrojem vytváření korozní vrstvičky je mlha, déšť, vodní pára a při rychlých změnách 

teplot i rosení. Vzniklá vrstvička elektrolytu zrychluje průběh koroze. 

Z mapy znečištění ČR (obr. 8) lze vyčíst, ţe přítomnost prachu v ovzduší je významná 

(měřeno pro suspendované částice PM-10) a vytváří ideální podmínky pro vznik koroze a její 

urychlení. Podle korozní agresivity lze Ostravu zařadit do stupně C5 (Tab. 2). Další důleţitou 

a sledovanou sloţkou v atmosféře podporující korozi je oxid siřičitý SO2 [1], [2] [3], [4], [17]. 

 

 
 

 Obr. 8  Mapa znečištění  ČR [17]. 

3.2.1.2   Koroze v kapalinách 

Z oblasti koroze v kapalinách má největší význam koroze ve vodách, ve kterých jsou 

rozpuštěny plyny jako kyslík (O2) a oxid uhličitý (CO2). Průmyslové vody navíc obsahují 

chemické látky kyselého, nebo zásaditého charakteru a soli. Kromě chemického sloţení se 

korozního dění mohou zúčastnit další činitelé, kterými jsou teplota, proudění, 

mikroorganismy atd. 

Koroze se zpomaluje vylučováním ochranné vrstvy na povrchu oceli (pasivace), která 

je tvořená látkami rozpouštěnými ve vodě (např. vodní kámen na oceli). K urychlení koroze 

dochází v agresivních vodách a hlavně tam, kde nevznikají na povrchu tuhé korozní zplodiny. 

Nejznámější druh korozního napadení ve vodě nerovnoměrná koroze jamková nebo bodová. 
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Vliv kyslíku 

Ve studené vodě je kyslík základním korozním činitelem. Pro trvalou korozi je 

důleţitý kontinuální přísun kyslíku k povrchu oceli, rychlost pohybu prostředí a tvoření se 

ochranných vrstev. Za nepřítomnosti kyslíku se koroze postupně zastavuje. V uzavřených 

systémech dochází ke korozi tak dlouho, aţ se kyslík vyčerpá, pak nastává úplné zastavení 

korozního působení. 

Vliv proudění 

Proudění reguluje přísun kyslíku k oceli. Ve slaných vodách koroze stoupá s rychlostí 

proudění. Platí to hlavně pro reakci ocelí v měkkých vodách, ve kterých se netvoří vápencové 

ochranné vrstvy (ve vodách s vyšším podílem iontů HCO 

3 ). 

Vliv mikroorganismů 

Míra korozního napadení souvisí taky s porušováním ochranné vrstvy. Dokonale 

hladký povrch zabraňuje usazování mikroorganismů, které zapříčiňují špatnou přilnavost 

ochranné vrstvy k povrchu oceli a tvoří aktivní půdu pro napadení materiálu důlkovou korozí. 

Vliv teploty nad 100 °C 

Jedná se hlavně o korozní působení při výrobě páry. Nejnebezpečnější korozí v těchto 

podmínkách je koroze s kyslíkovou depolarizací, v důsledku čehoţ se vody chemicky nebo 

fyzikálně upravují, případně demineralizují. U vysokotlakých kotlů je nepřípustný vznik 

nánosů na povrchu oceli, protoţe sniţují účinnost teplosměnné plochy. Nánosy způsobují 

sniţování přestupu tepla, coţ vede k následnímu přehřátí stěny trubky a dochází ke korozi pod 

usazeninou. 

Mezi další vlivy způsobující korozní napadení patří: 

  vliv koncentrace vodíkových iontů a CO2, 

  vliv iontů HCO3 a Ca
2+

, 

  vliv aniontů, 

  vliv kationtů, 

  vliv agresivity vody. 

3.2.1.3   Koroze v půdě 

Půda se skládá z plynné, kapalné a pevné fáze. Plynná fáze je tvořena půdní 

atmosférou odlišnou od normální atmosféry.  
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Obsahuje: 

 ● kyslík (10 %-20 %), 

 ● dusík (78 %-80 %), 

 ● oxid uhličitý (0,1 %-10 %). 

Vlastní korozní prostředí je dáno kapalnou fází, která poskytuje půdě elektrickou 

vodivost a zvyšuje agresivitu půdy. Kyslík obsaţený v plynné fázi působí pro půdní korozi 

jako depolarizátor a rychlost jeho účinku závisí na provzdušnění půdy. Korozní účinek půdy 

na kov se pohybuje v rozmezí 20 aţ 30 % její vlhkosti. Je to dáno optimálním poměrem mezi 

urychlujícím vlivem vlhkosti (elektrická vodivost v půdě) a zpomalováním prostupu kyslíku 

půdou přes póry, které se zaplňují vodou. Další vliv na korozní pochody v půdě má její 

vazkost. Sypké půdy se při zavlaţování a následném vysušování nemění, takţe koroze bývá 

rovnoměrná, při jílovitých půdách naopak dochází vlivem dešťů a vysýchání k smršťování a 

k následnému praskání půdy, čehoţ důsledkem je rychlejší místní prostup kyslíku a vznik 

nerovnoměrné koroze. 

Zvláštní význam pro půdní korozi mají mikroorganismy. Například některé oxidační 

bakterie oxidují síru v půdě na kyselinu sírovou a tím zvyšují její agresivitu. Pro korozi ocelí 

není tak důleţité chemické sloţení půdy, ale její provzdušnění, kterým se urychluje prostup 

kyslíku na povrch. Zvýšenou korozi lze očekávat v půdě s vyšším obsahem sloučenin síry a 

chloridů, coţ odpovídá charakteru jílovitých půd [1]. 

3.2.2   Podle druhu korozního napadení 

Aţ 80 % poškození ocelí korozí je způsobeno lokální korozí. Korozní napadení 

rozlišujeme podle intenzity a charakteru pronikání prostředí do kovu s následným 

porušováním jeho struktury a dělíme ho na rovnoměrné a nerovnoměrné (obr. 9). 

 Rovnoměrné 

Podílející se na lokální korozi z 
4

1 . Probíhá rovnoměrně po celém povrchu materiálu. 

Vzhledem k rozsahu korozního poškození ji lze předvídat, a proto není tak nebezpečná jako 

ostatní druhy koroze. 

 Nerovnoměrné 

Podílející se na poškození ocelí lokální korozí ze 
4

3 . Nerovnoměrné napadení můţe 

být, skvrnité, důlkové a bodové, podpovrchové, selektivní, mezikrystalové apod. 
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 Skvrnité 

Koroze opět začíná v korozních centrech. Jsou li včas odstraněna, pak je koroze 

zpomalena. Vznikají korozní skvrny, které nezasahují do větší hloubky, ale postupují do 

šířky. Časem se mohou působením prostředí jednotlivé skvrny spojit, pak vzniká rovnoměrné 

napadení. Příčinami vzniku mohou být rozdílné vlastnosti kovů, sloţení prostředí, teplotní 

rozdíly a jiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. nerovnoměrná C. důlková 

 

Obr. 9  Nerovnoměrná koroze [2]. 

 

 Důlkové a bodové 

Důlková koroze vzniká na malých částech ploch a proniká do hloubky. Hloubka 

důlkového napadení je menší neţ největší průměr důlku a je typická pro nelegované, uhlíkové 

oceli s nepatrným mnoţstvím legur. Bodová koroze proniká značně do hloubky, která se 

během napadení zvětšuje. Vyskytuje se většinou u nerezavějící oceli a hliníku (obr. 10 a). 

Podpovrchové 

Porušení vnitřku je rozsáhlejší neţ porušení jeho povrchu např. laminární, vnitřní 

oxidace (10 b). 

Selektivní 

Probíhá u slitin s vícefázovou strukturou, nebo u zaválcovaných oxidů. Koroduje 

určitá fáze. Je-li fáze tvořená eutektikem, určuje se, jestli koroduje celé eutektikum, nebo jeho 

některé fáze (např. cementit-Fe3C). Vyskytuje se převáţně u mědi a mosazi. 
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Mezikrystalové 

Probíhá mezi krystaly podél hranic krystalických zrn. Je typické pro slitiny, u kterých 

dochází v průběhu stárnutí ke změně struktury na hranicích zrn, hlavně u korozivzdorných a 

niklových ocelí. Proniká do hloubky a tím porušuje soudruţnost zrn (obr. 10 c). 

Mezikrystalovou korozi lze omezit např. přísadou stabilizačních prvků (titan, niob), 

sníţením obsahu uhlíku v oceli, nebo austeniticko-feritickou strukturou [1], [7]. 

Další druhy nerovnoměrného napadení: 

  koroze za napětí, 

  vibrační koroze, 

  vodíková křehkost, 

  extrakční koroze. 

 
 a. bodové b. podpovrchové c. mezikrystalové 

 

Obr. 10  Korozní napadení [2]. 

3.2.3   Podle mechanizmu působení 

Chemickou - většinou se projevuje působením suchých plynů, vzduchu, kapalných 

neelektrolytů apod. 

Elektrochemickou - vzájemné působení kovů s vodivými elektrolyty. 

3.2.3.1   Chemická koroze 

V případě chemické koroze se jedná o destruktivní chemické působení vnějšího 

prostředí na kov. Většinou se projevuje působením suchých plynů, vzduchu, kapalných 

neelektrolytů(nafta, benzen), produktů hoření apod. 

Rozdělujeme ji podle korozního prostředí na korozi: 

 - v plynech, 
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 - v kapalinách. 

Nejrozšířenější je koroze způsobená stykem kovu s plynem. Projevuje se vznikem 

chemické sloučeniny, většinou oxidu, nebo nitridu a to podle vztahu (2): 

 2Me+O2→2MeO (2) 

 Zjednodušeně můţeme napsat (3): 

 m.M+
2

n
O2→MnOn (3) 

 Tloušťka oxidační vrstvy roste v závislosti času na teplotě a lze ji vyjádřit 

vztahem (4): 

 Δh= k (Δt)
n
     (mm)

 
(4) 

kde k je rychlostní konstanta  (1), 

 t - změna teploty  (K), 

 n - kinetický exponent (nabývá hodnot n=1-3). 

Za základní vlastnost oxidační vrstvy určující rychlost oxidace, můţeme povaţovat 

její kompaktnost, resp. poréznost. Aby vrstva mohla souvisle překrývat povrch kovu a 

neobsahovala trhliny a mezery, má být objem vznikající chemické sloučeniny větší neţ objem 

kovu, který byl oxidován. Lze to vyjádřit Pillingovo-Bedworthovým pravidlem (5): 

 RPB=
Vkovu

Voxidu
     (1) (5) 

 RPB1     je splněn předpoklad pro tvorbu souvislé vrstvy, která můţe mít ochranné 

vlastnosti, 

 RPB<1     vrstva obsahuje trhliny, má malé ochranné vlastnosti, rychlost oxidace je 

značná, 

 RPB2     vrstva nepřilnavá, hrubá (postupně odpadává). 
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Tabulka 3  Hodnota RPB pro vybrané oxidy 

Kov Oxid RPB číslo Kov Oxid RPB číslo 

Na Na2O 0,55 Ni NiO 1,65 

Li Li2O 0,58 Ti TiO2 1,73 

Al Al2O3 1,28 Fe FeO 1,80 

Pb PbO 1,31 Fe Fe2O3 2,14 

Zn ZnO 1,55 Cr Cr2O3 2,07 

Cu Cu2O 1,64 Mo MoO3 3,30 

 

Hodnota RPB pro vybrané oxidy je uvedená v tabulce (Tab. 3). Korozní vrstva 

obsahuje póry a trhliny mikro rozměrů, s jejím narůstáním dochází ke ztíţenému prostupu 

kyslíku na povrch, a tím ke zpomalování oxidace [1], [2], [7]. 

Pokud produkty korozních procesů jsou plynné nebo kapalné, anebo nemají-li tuhé 

korozní produkty ochranný charakter, pak probíhá koroze při stálé teplotě stejnou rychlostí. 

Tento poznatek lze vyjádřit lineární závislostí (6): 

 m = k1.t     (mm. rok 1 ) (6) 

kde m je korozní změna (např. mm. rok 1 , hmotnostní úbytky nebo přírůstky), 

 k1 - konstanta závislá na teplotě, 

 t - čas  (rok 1 ). 

Pokud tuhé korozní produkty mají alespoň částečně ochranný charakter, probíhá 

korozní reakce za vyšší teploty dle kvadratické závislosti (7):  

 m= k2.t     (mm. rok 1 ) (7) 

Na přechodu mezi korozí za vysokých a nízkých teplot je moţno zjistit kubickou 

závislost korozní rychlosti na čase (8): 

 m = k3.t     (mm. rok 1 ) (8) 

Při relativně nízkých teplotách a za vzniku velmi tenkých vrstev reakčních produktů, 

se pouţívá i dalších závislostí, z nichţ nejběţnější je logaritmická (9): 

 m=k4(1nk5+k6 t)     (mm. rok 1 ) (9) 

Z průběhu experimentálně zjištěných izotermických hodnot korozních úbytků (nebo 

přírůstků) je moţno usuzovat, dochází-li během času ke změně v chování systému, např. 
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k odprýskávání korozních vrstev, ke změně mechanismu atd. Při všech korozních pochodech 

má tedy na rychlost koroze rozhodující vliv sloţení korozního prostředí. Dalším důleţitým 

faktorem ovlivňujícím rychlost korozních procesů je teplota, neboť její zvýšení znamená při 

nezměněném sloţení korozních zplodin její podstatné urychlení, a to v důsledku zvětšení 

rychlosti difúze a zvýšení vodivosti tvořící se polovodivé vrstvy zplodin. Teplotní závislost 

rychlostních konstant k, která se určuje podle úbytku některé z reagujících látek za jednotku 

času, je dána Arrheniovým vztahem (10): 

 k = A. RTEe /      (1) (10) 

kde A je frekvenční faktor  ( 1s ), 

 E - aktivační energie  (J. 1mol ), jejíţ hodnota je konstantní, pokud se nemění 

mechanismus probíhajících korozních dějů, 

 T - termodynamická teplota  (K), 

 R - plynová konstanta  (8,314 J. 11.  Kmol ). 

3.2.3.2   Elektrochemická 

Probíhá ve vodních roztocích kyselin, solí a zásad, v chladících a uţitkových vodách a 

v zemi. Je způsobená elektrochemickými reakcemi a zahrnuje případy koroze kovů 

v elektrolytech, tedy ve vodivém prostředí. Vodítkem pro posuzování kovů je jejich 

ušlechtilost, k čemuţ pouţíváme potenciální řadu napětí (Tab. 4), ze které vyplývá 

v souvislosti se vztahem volné entalpie a elektrochemického potenciálu průběh 

elektrochemické reakce podle vzorce (11): 

 ΔG = - z. F. E     (J) (11) 

kde ∆G je volná entalpie  (J), 

 z - počet elementárních nábojů, 

 F - Faradayova konstanta  (96484 C), 

 E - elektrodový potenciál  (V). 

Rovnováhu elektrochemické reakce vyjadřuje její rovnováţný potenciál Er (12). 

Rovná-li se elektrodový potenciál V s rovnováţným E=Er, pak reakce neprobíhá. Jsou li 

potenciály od sebe rozdílné, reakce můţe probíhat, a to ve směru oxidace, je-li přepětí η > 0 

(elektroda má kladnější potenciál neţ Er), nebo ve směru redukce, je-li η < 0. 
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Z elektrochemické řady napětí lze také vyčíst, ţe některé kovy jsou korozně odolnější 

neţ ţelezo. To je způsobeno tenkou ochrannou vrstvou na povrchu kovu, která slouţí jako 

ochrana před korozí. Jedná se o chrom, hliník, zirkonium, titan. Kovy, které mají záporné 

znaménko, jsou elektricky negativní (méně ušlechtilé). S postupným vzrůstajícím napětím je 

kov ušlechtilejší (Tab. 4). Rovnováţný potenciál Er elektrody kovu lze vyjádřit podle 

Nernstova vztahu (12): 

 Er= E
0
+ 

zF

RT
ln z

Ma      (V) (12) 

kde Er je rovnováţný potenciál reakce  (V), 

 E
0 

- standardní potenciál  (V), 

 R - plynová konstanta  (8,314 J. 11.  Kmol ), 

 T - termodynamická teplota  (K), 

 z - počet elementárních nábojů, 

 F - Faradayova konstanta  ( 96484C), 

 z

Ma  - aktivita vlastních iontů v roztoku. 

Termodynamické hodnoty reakcí mezi kovy a roztoky popisuje Pourbaixův diagram 

(obr. 11) závislosti potenciál-pH  pro systém kov-voda aj., které určují moţné hranice 

průběhu koroze. 

Diagram potenciál-pH vymezuje oblast, v níţ je termodynamicky stabilní kov 

(imunita), oblast koroze kovu (aktivita), oblast odpovídajícím tuhým korozním zplodinám 

(pasivita), přerušované úsečky vymezují oblast (stability) vody, kde pod spodní přerušovanou 

čarou se voda rozkládá na vodík (H2) a nad přerušovanou čarou se voda rozkládá na kyslík 

[6], [1]. 
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Tabulka 4 Srovnání standardních potenciálů kovů [6] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oblast imunity zvýrazněná modře, oblast pasivity zeleně, oblast aktivity (koroze) 

 červeně, přerušované úsečky vymezují oblast stability vody. 

 Obr. 11  Pourbaixův diagram potenciál-pH pro ţelezo 
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3.3   Koroze potrubí koksárenského plynu (analýza příčin koroze z roku 

2002) 

Hlavní příčinou koroze ocelí v průmyslových atmosférách je oxid siřičitý (SO2), který 

se i v malých procentech významně podílí na procesech podporujících vznik koroze. Na 

povrchu ocelí probíhá oxidace, kdy oxid siřičitý reaguje s kyslíkem dle rovnice (13), reakce 

oxidu siřičitého za vzniku síranových iontů (14). Ionty postupně reagují s povrchem materiálu 

konkrétně s ţelezem a vytvářejí spolu síran ţeleznatý FeSO4, který je dále oxidován na síran 

ţelezitý Fe2(SO4)3. Síran hydrolyzuje na hydroxid ţelezitý, síranové a vodíkové ionty dle 

rovnice (16). Vzniklý hydroxid ţelezitý reagující s vodou se promění na oxid ţelezitý, coţ je 

rez (15). 

 2SO2+O2→2SO3 (13) 

 SO2+O2+2eˉ→SO4²ˉ (14) 

 2Fe(OH)3→Fe2O3+3H2O (15) 

 Fe2(SO4)3+H2O→2Fe2(OH)3+3(SO4)²ˉ+6Hˉ (16) 

 

Jedním z produktů koksárenského procesu je surový koksárenský plyn, který o 

průměrné teplotě 800 °C uniká z kaţdé komory přes stoupačku do plynové předlohy 

koksárenské baterie (KB). V koleně stoupačky je plyn zchlazen na 80 aţ 90 °C sprchou 

surové čpavkové vody. Ochlazením dochází k částečné kondenzaci dehtových podílů, ty pak 

spolu s čpavkovou vodou odtékají do vodního uzávěru a následně do nádrţe hrubé 

kondenzace. 

Měřením tlakových ztrát pomocí U-trubice a ultrazvukem bylo zjištěno, ţe potrubí 

surového koksárenského plynu v úseku mezi KB a turboodsávači je v pořádku, tj. bez 

usazenin a s pouze nepatrným úbytkem tloušťky potrubí. To je dáno tím, ţe potrubí surového 

koksárenského plnu je sprchováno čpavkovou vodou, která obsahuje stopy dehtu. Ten se 

zachytává na stěnách potrubí a v důsledku vysoké viskozity pomalu stéká. Vytváří ochranný 

film na vnitřním plášti potrubí, čímţ je zabráněno kontaktu plynu s povrchem kovu a 

oddáleny procesy způsobující korozi. V úseku mezi KB a primárními chladiči byl zjištěn 

rozdíl 40 Pa, coţ je nepatrné [9]. 
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3.3.1   Koroze potrubí koksárenského plynu v úseku mezi primárními chladiči a 

odsířením 

Z důvodu zpřísňující se legislativy ochrany ţivotního prostředí bylo v roce 1997 

uvedeno do provozu odsíření koksárenského plynu. Cílem této technologie je sníţení obsahu 

H2S a SO2 v čistém koksárenském plynu. 

Provoz odsíření je rozdělen do tří hlavních provozních celků: 

 - odsíření, 

 - regenerace, 

 - modifikovaná výroba síry. 

V pracovním souboru odsíření dochází k vypírání H2S, SO2, NH3, HCN, CO2 atd. 

z koksárenského plynu pomocí oddehtované čpavkové vody přiváděné z technologie jemná 

kondenzace. Získaný nasycený roztok je veden do pracovního souboru regenerace, kde 

dochází k desorpci sloţek vypraných v odsíření. Desorpce probíhá ve dvou kolonách-

odháněči a odkyselovači- pomocí stripovací páry. Získané kyselé plyny jsou zpracovávány 

v pracovním souboru modifikovaná výroba síry. Spálením části kyselých plynů a následnou 

katalytickou reakcí, při které reaguje H2S s SO2 vzniká elementární síra, coţ je výsledný 

produkt technologie odsíření koksárenského plynu. Získaná tekutá síra se skladuje ve 

vyhřívaných nádrţích, je postupně nakládána do vagonů a expedována. Vedlejším produktem 

jsou odpadní plyny, které recirkulují hliníkovým potrubím zpět do potrubí surového 

koksárenského plynu před primární chladiče. V potrubí odpadních plynů je vřazen 

automatický analyzátor obsahu H2S a SO2, který udrţuje hodnoty těchto sloţek na obsahu 

H2S = 0,5   1,0 % obj. a SO2 = 0,05   0,15 % obj. 

V průběhu roku 2000 začalo, v úseku mezi primárními chladiči a odsířením, docházet 

k zvýšenému počtu havárií z důvodu porušení stěny potrubí surového koksárenského plynu. U 

původního potrubí DN 1000, tloušťky 8 mm, v úseku č.1 (obr. 16), t.j. ve směru proudění 

plynu od turbovny k odsíření , začalo docházet k perforaci stěny,  a to vţdy v horní polovině 

horizontálně vedeného potrubí, mimo sváry a tepelně ovlivněné oblasti.Délka této potrubní 

trasy činí 429 m. Teplota dopravovaného koksárenského plynu 24 aţ 60 °C, při rychlosti 

proudění 19 aţ 40 m. s 1 . Rozsah koroze se šířil rychlostí kolem 0,21 mm/měsíc. Docházelo 

ke vzniku korozních hnízd, následně korozních děr, doprovázených  úniky dopravovaného 

surového koksárenského plyn. Pro zajištění bezpečnosti provozu se začaly v roce 2002 
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jednotlivé korozně napadené úseky měnit potrubím DN 1000 s větší tloušťkou stěny, a to 

10 mm. 

Demontované úseky potrubí obsahovaly v jeho spodní části korozivní a prachové 

nánosy a to v rozsahu 30 aţ 60 % průřezu.  Následně byly s ţádostí o vypracování posudku ke 

korozi potrubí surového koksárenského plynu postupně osloveny: Vysoká škola báňská a 

VÚHŢ,a.s., Dobrá. 

Technické parametry potrubí 

Jedná se o ocel konstrukční nelegovanou, má předepsané mechanické vlastnosti o 

obsahu dle (Tab. 5). Číslo za tečkou značí způsob tepelného zpracování, v našem případě se 

jedná o normalizačně ţíhanou ocel. Přesné označení moţného tepelného zpracování nám 

vyjadřuje (Tab. 6). 

 

Tabulka 5  Materiál třídy 11353.1 (ČSN 411353) v hm. % 

 Uhlík (C) Fosfor (P) Síra (S) Fosfor (P)+ Síra 

(S) 

max 0,18 0,050 0,050 0,090 

 

Tabulka 6  Způsob tepelného zpracovaní 

.0 tepelně nezpracovaná 

.1 normalizačně ţíhaná 

.2 ţíhaná (s uvedením způsobu ţíhání) 

.3 ţíhaná na měkko 

.4 kalená, nebo kalená a popouštěná při nízkých teplotách nebo po rozpouštěcím ţíhání 

(jen u austenitických ocelí) 

.5 normalizačně ţíhaná 

.6 zušlechtěná na dolní pevnost, obvyklou u příslušné oceli 

.7 zušlechtěná na střední pevnost, obvyklou příslušné oceli 

.8 zušlechtěná na horní pevnost, obvyklou příslušné oceli 

.9 Stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 aţ 8 

 

 

 



 26 

3.3.1.1   Posouzení VÚHŢ,a.s. Dobrá 

Pro firmu byly odebrány z vnitřního povrchu horní poloviny potrubí 2 výřezy o 

rozměru 280x300mm a byly označeny jako vzorek “A” a vzorek “B”. 

Výsledky 

Materiál vzorků odpovídal deklarované jakosti 11353.1. Na mikrovýbrusech byla 

naměřena tvrdost HV 30. 

Vizuální hodnocení 

Dodaný vzorek “A”s jednou perforací stěny vykazuje korozní napadení na vnitřní 

straně povrchu potrubí. Korozní produkty jsou hnědorezavé barvy, v oblasti perforace černého 

zbarvení. Na vnější straně se nacházejí úsady dehtovitých látek a modře zabarvené soli. U 

výřezu s vícečetnými trhlinami, tj. u vzorku “B”, jsou korozní produkty šedé aţ černé barvy. 

Metalografické šetření 

Vzorky pro metalografické šetření byly odebrány s výřezu vzorků “A” a “B”. 

Zkoušeno bylo ve stavu neleptaném a po naleptání v 4% kyselině dusičné. 

Mikrostruktura je tvořená zrny feritu s bloky laminárního perlitu. Korozní napadnutí je 

nerovnoměrné, intenzivnější je v oblasti trhlin, a to z vnitřní i vnější strany zkoumaných 

vzorků. Jedná se o mezikrystalové napadení s interkrystalickými trhlinami, které byly 

příčinou roztrţení stěny potrubí. 

Mikroanalýza 

Korozní produkty a usazeniny z narušeného potrubí byly podrobeny elektronové 

disperzní mikroanalýze (EDX), která pracuje na principu rentgenového záření, které je 

vyvoláno vzájemným působením elektronů a materiálu. Výsledky jsou uvedeny v (tab. 7) a je 

z nich zřejmé, ţe fáze vyskytující se přímo na napadeném povrchu jsou tvořeny zejména sírou 

91-100 % a ţelezem 43-52 %. Vysoké obsahy síry byly stanoveny v částicích odpovídajících 

vzhledově krystalům elementární síry. Obsah kyslíku a uhlíku nelze metodou EDX stanovit. 
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Tabulka 7  Výsledky EDX mikroanalýzy vzorků povrchových fází   

Označení 

vzorku 

 Charakteristika   Stanovené prvky (hmot. %) 

  A1 černé, částečně kompaktní 

fáze, větší podíl 

magnetických částic 

S (2,0-3,4 %), Fe (43-52 %), Si 

  A2 Tmavě šedé produkty, 

převáţně nemagnetické 

a) S (91-100 %), Fe (2,0-4,7 %), Cl (0,6-0,8 %) 

b) S (9,1-14 %), Fe (53-58 %), Mn, Si 

  A3 Převáţně hnědo- rezavé 

produkty, částečně 

magnetické 

a) S (2,1 %), Fe (61 %), Si (0,6 %), K 

b) S (61 %), Fe (21 %), Si 

a), b) …různé typy částic 

 

Chemická analýza 

Hodnocení analýzy bylo zaměřeno kromě stanovení obsahu ţeleza (Fe) a uhlíku (C) na 

další prvky významné z hlediska agresivity ke kovovým materiálům a to sloučeniny síry (S), 

chloru (Cl) a přítomnost kyanidů (CNˉ)a (NH4ˉ). 

Z provedených analýz vyplývá zjištění: 

v odebraných vzorcích je obsaţeno 35 % hmot. Fe; 28 % hmot. S; 15,2 % hmot. C, z 

dalších kovů přítomnost manganu (Mn), stopy vápniku (Ca) a draslíku (K), nepatrné mnoţství 

křemíku (Si), dále byly zjištěny určité podíly iontů (NHˉ)a (CNˉ). Přítomnost sloučenin S, Cl 

se v závislosti na prostředí bude významně podílet na korozním napadení potrubí surového 

koksárenského plynu. 

3.3.1.2   Posouzení VŠB 

Z výsledků analýz, a to: metalografické, mikroanalýzy, RTG difrakční analýzy a 

analýzy pevných úsad vyplývá, ţe při teplotě dopravovaného plynu do 50 °C a za přítomnosti 

SO2, SO3, vodní páry v plynu, dochází pod jejich rosným bodem ke vzniku kyseliny sírové, 

která zintenzivňuje korozi a způsobuje proděravění potrubí (obr. 12a,b). Dále korozi urychluje 

přítomnost kyanovodíku HCN a čpavek NH3 [9]. 
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 a. 

 

 

 b. 

Obr. 12 a, b  Část povrchu dodaného vzorku. Světle hnědé a tmavě modré oblasti s výskytem 

 rzi, modrá oblast poukazuje na přítomnost kyanovodíku. 
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3.3.1.3   Termovize firmou Ampluservis, a.s. 

V návaznosti na zjištění mnoţství úsad v demontované části potrubí koksárenského 

plynu byla oslovena firma Ampluservis, a.s. s ţádostí o monitorování zbylého funkčního 

potrubí koksárenského plynu pomocí termovizí. Z termogramu (obr. 13) je patrná přítomnost 

nánosů na dně potrubí. 

 

 

Obr. 13  Termogram potrubí koksárenského plynu. 

 

Koroze původního potrubí pokračovala takovou rychlostí, ţe v následujících letech 

2002 - 2003 musely být postupně vyměněny zbylé části potrubí koksárenského plynu v úseku 

429 m. Původní materiál třídy 11353.1 o tloušťce 8 mm, byl nahrazen ocelí třídy 11373.1 a 

11416.1 o tloušťce 10 mm (Tab. 8,9). Jednalo se o konstrukční, nelegovanou ocel 

normalizačně ţíhanou. Potrubí o jakosti 11373.1 a 11416.1 bylo opatřeno vnitřním nátěrem 

základovou barvou.  

 

Tabulka 8  Materiál třídy 11373.1 (ČSN 411373) v hm. % 

 Uhlík (C) Dusík (N) Fosfor (P) Síra (S) 

max 0,17 0,007 0,045 0,045 
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Tabulka 9  Materiál třídy 11416.1 (ČSN 411416) v hm. % 

 Uhlík 

(C) 

Crom 

(Cr) 

Měď 

(Cu) 

Mangan 

(Mn) 

Nikl 

(Ni) 

Fosfor 

(P) 

Síra 

(S) 

Křemík 

(Si) 

Ostatní 

(Cr+Ni+Cu) 

min    0,5      

max 0,2 0,3 0,3  0,3 0,04 0,04 0,35 0,70 

 

Rychlost koroze 

U původního potrubí se rychlost koroze pohybovala 0,21 mm/měsíc. U vyměněného 

potrubí tloušťky 10 mm byla měření prováděná po dobu 48 měsíců. Během této doby došlo ke 

zpomalení koroze, a to v nejexponovanějším místě na 0,072 mm/měsíc, průměrně však jen 

0,025 mm/měsíc. Roční úbytek materiálu tedy činí pouze 0,3 mm/rok. 

Závěr 

Zároveň se změnou jakosti materiálu potrubí a jeho vnitřním nátěrem základovou 

barvou došlo k realizací krátkospoje kyselých plynů před odsiřovací pračky. U vyměněného 

potrubí DN 1000 byl po celé délce zaveden řízený nástřik dehtového kondenzátu do jeho 

vrchní části pomocí 12-ti trysek. Po dokončení výměny potrubí byly provedeny opatření 

k monitorování koroze a to měření síly stěny potrubí DN 1000 ultrazvukem a termovizní 

měření nánosů v potrubí. Měření síly potrubí ultrazvukem se provádělo přístrojem DM 2 – 

EX, později byl pouţit ultrazvukový tloušťkoměr KRAUTKAMER WM2. Potrubí po délce 

bylo rozděleno na 25 úseků, ve kterých se v pravidelných ročních intervalech měřila tloušťka 

stěn potrubí a v jednom místě se měřilo potrubí po obvodu. Těmito opatřeními se potlačilo 

korozní působení, z 2,5  mm/rok  na 0,3  mm/rok u vyměněného potrubí, coţ je téměř 9 ti 

násobné zpomalení [9]. 

3.4   Koroze hliníkového potrubí 

Hliníkové potrubí slouţilo k přepouštění kyselých plynů z odsiřovacího procesu do 

potrubí surového koksárenského plynu v případě havárie nebo opravy v pracovním souboru 

modifikovaná výroba síry. Jedná se slitinu hliníku typu AlMg3 dle normy ČSN 424313 (Tab. 

10). 
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Tabulka 10  Materiál ČSN 424313 v hm. % 

 
Si Fe Cu Mn Mg Al Zn Ti Ostatní 

min    0,05 2,6 zbyt   Fe+Si-

0,6 

max 0,5 0,4 0,1 0,4 4  0,2 0,2 Sb -

0,25 

 

Kyselé plyny dopravované tímto potrubím obsahovaly sloţky: SO2, SO3, HCN, NH3, 

H2S, CO2 atd. Hliníkovým potrubím vstupovaly do koksárenského plynu DN 1000 před 

primární chladiče. Po určité době provozu začalo docházet u potrubí k destrukcím, 

deformacím a porušením. Byl objeven určitý počet nepravidelných otvorů-děr, poměrně 

větších rozměrů, i úbytek materiálu. Porušení bylo zřejmé jak u svárů, tak v ohybech, ale i 

v podélných částech bez svárů a ohybů. Toto porušení bylo způsobeno vlivem teplotních 

dilatací zněnou teplot při odstávkách provozu odsíření. Kyselé plyny se dostaly na povrch 

materiálu a při styku s kyslíkem potrubí korodovalo. Jednalo o nevhodně zvolený materiál 

vzhledem k teplotním výkyvům a tlakovým rázům uvnitř potrubí. 

V první fázi výměny potrubní trasy kyselých plynů byl hliník nahrazen teplotně 

odolnější slitinou AlMg5 s vyšším obsahem hořčíku Mg 4,0-6,0 hm %., ale se stejným 

výsledkem. 

Ve druhé fázi oprav došlo ke zkrácení potrubní trasy kyselých plynů z 429 m na 30 m, 

a to jejím zaústěním do potrubí surového koksárenského plynu před první odsiřovací pračku, 

tím se odstavila celá původní trasa hliníkového potrubí ústící před primární chladiče. Materiál 

AlMg5 byl nahrazen nerezavějící slitinou niklu, hastelloyem C4 a chromniklovo-

molybdenovou ocelí. Hastelloy C4 (Tab. 11) se vyznačuje se zvýšenou odolností proti 

mezikrystalové korozi. Obsah křemíku je do 0,08 %, čímţ se potlačuje precipitace 

intermetelických fází. Sváry slitiny jsou méně citlivé na korozní napadení. Chromniklová-

molybdenová ocel (Tab. 12) je obdobně jako hastelloy nerezavějící. 

Zřízením krátkospoje se docílilo maximální sníţení mnoţství kyselých plynů CN, H2S, 

SO2, SO3, NH3 které recirkulovali zpátky do potrubí koksárenského plynu před primární 

chladiče. Pouţitím odolnějších konstrukčních materiálů (Tab. 11, 12) byl vyřešen problém 

praskání, destrukce materiálu a tím následné korozní napadání povrchu z vnější strany [16]. 
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Tabulka 11  Hastelloy DIN 24610 v hm. % 

 Kobalt 

(Cr) 

Chrom 

(Cr) 

Molybden 

(Mo) 

Ţelezo 

(Fe) 

Křemík 

(Si) 

Mangan 

(Mn) 

Uhlík 

(C) 

Nikl 

(Ni) 

Ostatní 

hm.% 2 16 16 3 0,08 1 0,01 zbytek Ti-0,7 

 

Tabulka 12  Chromniklová-molybdenová ocel DIN 14571 v hm. % 

 Uhlík(C) 

>= 

Chrom (Cr) Nikl (Ni) Molybden 

(Mo) 

Křemík 

(Si) >= 

Mangan 

(Mn)  >= 

Titan 

(Ti) 

max 0,08 16,5-18,5 10,5-13,5 2,0-2,5 1,0 2,0 >= 5%C 

do 0,8 

3.5   Koroze nosné konstrukce  

Jak jiţ bylo popsáno v kapitole o korozi, v atmosféře která obsahuje hlavní sloţky O2, 

N2, H2O a případně CO2 se nacházejí další látky rozpustné vodě. Jedná se sloţky typické pro 

naši průmyslovou oblast a to SO2 ,NO2, CO, benzen BZN a částice prachu zvířeného větrem a 

dopravou, nebo při výstavbě, mnoţství kterého závisí na meteorologických podmínkách a 

charakteru povrchu. 

V reálných podmínkách má atmosféra vţdy nějaký podíl vodní páry. Nerovnost, 

přítomnost prachu, a nečistoty na povrchu způsobují kondenzaci vodní páry, coţ je jednou 

z hlavních příčin elektrochemické koroze povrchu materiálu. Přítomnost nečistot plynného 

nebo rozpustného charakteru mohou urychlit korozi deset i více krát. Konstrukce jsou z oceli 

třídy 11353.1. Vzhledem k faktu, ţe všechny konstrukce, potrubí a ostatní ocelové materiály 

jsou po povrchu ošetřeny vhodným nátěrem, bude působit atmosférická koroze přes nátěrové 

hmoty a organické povlaky (obr. 15). Aplikací organických povlaků se vytváří bariéra proti 

působení okolního prostředí, která však není ideální, neboť povlak je propustný jak pro vodu 

H2O, kyslík a jiné látky. Voda odděluje ochranný nátěr od  povrchu materiálu v důsledku 

čehoţ dochází ke špatné přilnavosti nátěru, vzniku puchýřků a tím k další ztrátě přilnavosti 

(obr. 14). Jedná se tedy o selhání funkce ochranného povlaku, kde vlastně koroduje jak 

nátěrová hmota, tak ocel. 

Difúzi molekul vodíku H2 a kyslík pod povrchovou vrstvu nátěrové hmoty a jejich 

reakcí s kovem za vzniku oxidu ţeleznatého (FeO) vyjadřuje rovnice (5): 

 H2O+Fe→FeO+H2 (5) 
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Dalšími faktory ovlivňující korozní pochody jsou: permeabilita filmu, tloušťka 

nanesené nátěrové hmoty, ultrafialové záření, chemická odolnost pojiv v nátěrové hmotě. 

V neposlední řadě také úprava povrchu materiálu jako je odmaštění, odstranění okují, 

nečistot, zbytků starých nátěrů a všechno podstatné zhoršující ochranné vlastnosti nátěru. 

 

 

 Obr. 14  Koroze konstrukce 

 

 Obr. 15  Koroze konstrukce 
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3.6   Koroze ocelí na provoze čpavkárna  

Jedná se o provoz s nejagresívnějším atmosférickým prostředím, kde největším 

korozním činitelem je čpavek (NH3), nacházející se ve čpavkové vodě, kyselina sírová, 

pouţívaná k neutralizaci čpavku z koksárenského plynu, hydroxid sodný, pouţívaný 

k regeneraci nasycených čpavkových vod, a také produkt tohoto provozu - síran amonný 

(NH4)2 SO4. 

Vodní páry obsahující čpavek a sírany (SO 

4 ) procházejí přes vrstvu organického 

povlaku naneseného na ocelový materiál. Pod povrchem nátěru dochází k jejich reakci 

se ţelezem, obsaţeném v základním materiálu a k následné korozi. 

3.7   Koroze v půdách uloţeného části potrubí 

Jedná se o korozi potrubí, částí konstrukcí a jiných ocelových materiálů uloţených 

v půdách. Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3.2.1 rozdělení koroze podle druhu korozního 

prostředí, veliký vliv na proces korozního napadení má agresivita půdy a její provzdušnění. 

Vedle zeslabení oceli se v půdě vyskytuje vţdy i důlková koroze [1]. 
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4   OPATŘENÍ VEDOUCÍ K MINIMALIZACI ŠKOD 

ZPŮSOBENÝCH KOROZÍ 

Jedná se o soubor opatření vedoucích k potlačení korozního napadení s následnou 

degradací materiálů. 

4.1   Potrubí koksárenského plynu  

Změna napojení potrubí 

Původní zaústění hliníkového AlMg3 potrubí před primární chladiče se přesunulo do 

potrubí koksárenského plynu před odsiřovací pračky. Tímto opatřením se sníţil obsah 

sledovaných látek zúčastňujících se korozního pochodu a zároveň pravděpodobnost korozního 

napadení vnitřního povrchu potrubí. 

Splachování čpavkovou vodou 

Napojením čpavkové vody v určených místech do potrubí koksárenského plynu 

dochází ke kontinuálnímu splachování usazenin, částic dehtu atd., v důsledku čehoţ se 

vytvořila mikro vrstvička na stěně potrubí, která tvoří přirozenou ochranu potrubí před reakcí 

prostředí s povrchem oceli vedoucí ke korozi. 

Změna materiálu 

Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3 (koroze oceli na kokso-chemických provozech), 

původní potrubí z nelegované uhlíkové oceli třídy 11353.1 o tloušťce stěny 8 mm, bylo 

postupně v různých časových intervalech vyměněno za potrubí z uhlíkové oceli třídy 11373.1 

o přibliţně stejném sloţení, ale obohacené o dusík (N). Další část původního potrubí 

z nelegované oceli byla nahrazena potrubím z oceli třídy 11416.1, která navíc obsahuje oproti 

původní oceli chrom (Cr), měď (Cu), mangan, nikl (Ni) a křemík. Pouţitím materiálu s 

kvalitnějším chemickým sloţením o síle stěny 10 mm bylo docíleno lepší odolnosti vůči 

koroznímu napadení a došlo k prodlouţení intervalu vedoucího k nutnosti další výměny 

potrubí. 

Měření tloušťky potrubí 

Monitoring tloušťky je jednou z nejdůleţitějších součástí opatření vedoucí 

k minimalizaci škod způsobených korozí. Pravidelná měření se prováděla do roku 2009 

ultrazvukovým přístrojem typu DM-2-EX a od roku 2009 přístrojem RAUTKAMER WM 2. 

Výsledky měření jsou zaznamenány formou tabulky (Tab. 12), která slouţí k porovnání 

výsledků všech měření a poukazuje na místa s největším úbytkem materiálu, coţ odpovídá 
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místu s nejrozsáhlejším korozním napadením. Dále lze z tabulky (Tab. 13) vypočítat roční 

úbytek materiálu na sledovaných místech, předpoklad další výměny potrubí a postupné 

tvoření finančních rezerv souvisejících s korozí [16]. 

 

Obr. 16  Rozmístnění měřených bodů po trase proudění koksárenského plynu a po obvodu 

potrubí 
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Tabulka 13  Naměřené hodnoty tloušťky potrubí po obvodu (v  mm) 

Číslo 

bodu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Květen 

2009 

9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Duben 

1010 

8,0 9,1 9,2 9,1 9,0 9,2 9,1 9,1 9,15 9,2 9,2 9,2 9,2 9,15 

4.2   Hliníkové AlMg3 potrubí 

Pouţitím tepelně a chemicky odolnějších konstrukčních materiálů se docílilo zamezení 

praskání potrubí ve svárech. Praskliny usnadňovaly průchod kyselých plynů na povrch 

materiálu pod izolací, a tak docházelo k jejich reakci s povrchem AlMg3 a následné korozi 

v daném místě. Praskání ve švech způsobovaly tlakové rázy zapříčiněné průběţným 

přepouštěním kyselých plynů z procesu odsíření. 

Z důvodu vysoce korozívního působení čpavku NH3  na původní slitinu typu AlMg3 

bylo hliníkové potrubí nahrazeno kvalitní nerezavějící ocelí typu Hastelloy C4. Jedná se o 

korozivzdornou ocel s obsahem chromu 16 %. Minimální mnoţství chrómu, potřebné pro 

dosaţení pasivity (korozivzdornosti) je 12 % Cr v tuhém roztoku ţeleze alfa nebo gama. 

4.3   Všeobecná opatření 

Všeobecná opatření vedoucí k celkovému sníţení působení koroze vzájemnou 

interakcí daného materiálu s korozním prostředím. 

4.3.1   Volba vhodného vstupního materiálu 

V případě výměn zkorodovaných částí potrubí, trubek, plechů, konstrukcí atd., je třeba 

brát zřetel na volbu vhodného vstupního materiálu-oceli. 

Vhodnost materiálu je podmíněna vlivy: 

  maximální teplotou, při které je materiál pouţíván, 

  mechanickým působením prostředí, 

  sloţením prostředí a koncentrací jednotlivých agresivních látek, 

  mechanickým působením prostředí, 

  namáháním, nárazy, chvěním apod. 
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4.3.2   Úprava korozního prostředí 

V největší míře se jedná o úpravu tzv. oderské vody pouţívané k chlazení provozních 

medií. Do vody se aplikují přísady-inhibitory, které průběh koroze výrazně zpomalí. Chrání 

kov v daném agresivním prostředí před korozí změněním fázového rozhraní kov-prostředí. 

Rychlost korozního procesu se sniţuje vytvořením ochranného filmu nebo tenké vrstvičky 

prvků v mezifázovém rozhraní. Úprava korozního prostředí aplikací inhibitorů, patří 

k nejúčinnějším metodám ochrany před korozí.    

Druhy pouţívaných inhibitorů na koksovně: 

  TRASAR NALCO 23218, 

  TRASAR NALCO 3DT149. 

Pouţívané Biocidy k odstraňování řas: 

  NALCO STABREX ST70, 

  chlornan sodný (NaClO), který zároveň slouţí i k dezinfekci. 

Pro odstranění nerozpustných látek a sloučenin ţeleza se do vody dávkuje směs Síranu 

Ţelezitého Fe2 (SO4)3 (tzv.PREFLOKU) a ULTRIONU. 

4.3.3   Povrchová úprava potrubí 

Protikorozní ochrana organickými nekovovými povlaky - nátěry je nejběţnějším a 

ekonomicky nejvhodnějším způsobem ochrany povrchu materiálu před korozí. Ocel jakosti 

11353.1 pouţita u potrubí koksárenského plynu má nevýhodu, podléhá atmosférické korozi, 

z důvodu čeho třeba potrubí opatřit vhodným ochranným povlakem - nátěrem. Ocel se 

vyznačuje dobrou přilnavostí k povlakům.  

Drsnost a čistota povrchu materiálu se jeví jako zásadní pro přilnavost nátěrové hmoty 

před její aplikací. V kokso-chemických provozech se drsnost povrchu zajišťuje pomocí 

kotvícího profilu. Jedná se o zdrsnění a zároveň vyčištění původního povrchu ocelí. Kotvící 

profil se provádí metodou tryskání. Proces se provádí vysokotlakým tryskacím strojem bez 

vzduchu. Jako abrazivo se pouţívá korund nebo ocelové broky (ocelový drát postříhaný na 

malé broky). Tryskání (obr. 18) se provádí na čistotu SA 3 povrchu dle normy (Tab. 14) ČSN 

ISO 8501 a zvýšíme tak délku nanášecí plochy (obr. 17b) oproti základnímu neopracovanému 

materiálu (obr. 17a). 
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Tabulka 14  Norma ČSN ISO 8501 

SA 3 1. KVALITA 

SA 2,5 2. KVALITA 

SA 2 3. KVALITA 

ST 3 - 

ST 2 - 

 

SA 3 -  čištění tryskáním na čistý kov. Povrch vykazuje jednotný kovový (stříbrný) vzhled. 

SA 2,5 - čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. 

SA 2 -  čištění tryskáním, odstraní se viditelné nepřilnavé okuje. 

ST 3 -  ruční a mechanické čištění. Obdobně jako ST 2, ale povrch vykazuje kovový lesk. 

ST 2 -  ruční a mechanické čištění. Odstraní se špatně přilnavé okuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 a/ délka plochy před tryskáním, b/ délka plochy po tryskání 

 

 Obr. 17  Délky plochy a/ před tryskáním, b/ po tryskání 

 

Zdrsněný a dokonale čistý povrch materiálu (tryskaného) je základem pro dobrou 

přilnavost nátěrové hmoty. Nanášení nátěrové hmoty probíhá v několika vrstvách: 

1. základní vrstva - má za úkol vyplnění nerovností po tryskání (obr. 17 b) 

2. vrchní vrstva - splňuje ochranné a estetické vlastnosti poţadované zákazníkem- 

koksovnou 

V případě většího nároku na ochranný charakter druhé vrstvy (např. v chemických 

provozech), je moţno pouţít mezivrstvu pod vrchní vrstvu, která zvyšuje odolnost nátěrové 

hmoty a ochranu materiálu před korozním napadením. Tato mezivrstva zároveň sniţuje riziko 

vzniku trhlin a pórů v naneseném povlaku [14], [15], [19]. 

a

. 

b 
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Pro vysoké nároky na odolnost nátěrové hmoty vůči chemickým vlivům byla na 

provozech koksovny pouţita epoxidová barva, která se vyznačuje vynikající přilnavostí 

k základnímu materiálu. V agresivních provozech (výpary NH3, kyselin) se osvědčila 

polyuretanová (PU) barva. 

Pouţívané nátěrové hmoty na kokso-chemických provozech koksovny: 

 1. základní vrstva – AMERON A400C (šedá) 

 2. vrchní vrstva – AMERON A400C (probarvená dle estetických poţadavků) 

 3. mezivrstva – AMERON A400C (šedá) 

 4. chemicky exponované provozy – AMERON     A450S (PU barva) 

 

 

 Obr. 18  Tryskání  

4.3.4   Ochrana ocelí před korozí bludnými proudy 

Podzemní kovové a ţelezobetonové konstrukce jsou navzájem elektricky spojeny. 

Dokonalé oddělení těchto konstrukcí v tak náročné technologii je prakticky nemoţné. Dna 

nádrţí nebudou nikdy dokonale odizolována od podlaţí, a proto mohou kyselé zplodiny 

vytvářet vodivé mosty přes izolace. Z důvodu korozního napadení prakticky na všech 

provozech KJŠ bylo doporučeno provedení katodické ochrany, která slouţí ke zvýšení 

potenciálů v dané oblasti proti působení bludných proudů. Zdrojem bludných proudů je 

tramvajová doprava DPMO, pod kterou, v kolektoru (chránícím tunelu), prochází plynovodní 

potrubí do závodu Vítkovic a přes které je tento proud zavlečen. Korozní situaci zlepšují 
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zpětné kabely. Zařízení koksovny jsou tím pádem katodicky chráněna, coţ potvrzuje 

pravidelné kaţdoroční měření, doloţeno protokolem [1], [20]. 

4.3.4   Monitoring  

Z důvodu zjišťování vhodného typu ocelí pro agresivní prostředí koksovny byly na 

provozech nainstalovány tzv. terčíky (obr. 19), které obsahují 75 vzorků ocelí. Kaţdý z nich 

je z jiného typu materiálu a poukazuje na jejich odolnost ke koroznímu napadení v daném 

prostředí. Slouţí pro organizaci jako vodítko v případě budoucího výběru konstrukčních 

materiálů. Podobným způsobem lze monitorovat i vhodnost různých nátěrových hmot 

v daném prostředí (obr. 20). 

 

 

Obr. 19 Panel pro uchycení vzorků ocelí 
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Obr. 20 Panel se zkušebními nátěry 

 

Dalším způsobem zjištění odolnosti konkrétního typu oceli je moţné nainstalování 

svědečných vzorků do potrubí. Jedná se o posouzení dlouhodobého působení daného prostředí 

na různé typy ocelí. Pomocí svědečných vzorků se můţeme rozhodnout, jaký druh 

konstrukčního materiálu můţeme na konkrétní působení prostředí do budoucna pouţít. 

4.4   Náklady a ztráty spojené s korozí 

Náklady způsobené korozí (Tab. 15) rozdělujeme na: 

  přímé - jedná se o náklady spojené s výměnou znehodnoceného vlastního materiálu 

(potrubí, konstrukce apod.), dále náklady na protikorozní ochranu, případně náklady na 

obnovu povlaků, 

  nepřímé - náklady z prostojů, ztráty z úniků plynu a pod. 

Nepřímé náklady jsou obtíţně vyčíslitelné a několikanásobně převyšují přímé náklady.  
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Tabulka 15  Přibliţné přímé a nepřímé náklady spojené s výměnou potrubí koksárenského 

plynu (v Kč) 

Přímé náklady  Výměna znehodnoceného 

potrubí v délce cca 400m 

15 000 000 

Nepřímé náklady Ztráty z výpadku výroby 

koksu-prostoje 

25 000 000 

 Ztráty z výpadku výroby 

koksárenského plynu 

2 500 000 

 Ztráty z výpadku výroby 

chemických produktů 

1 200 000 

Celkem (v Kč)  43 700 000 

 

Další nepřímé náklady: na pořízení, výstavbu a bourání lešení, na přípravu povrchu 

před nanášením nátěrových hmot, na výkopové práce, zapůjčení jeřábů, mzdy cizím firmám 

podílejících se na opravě, výměně zařízení atd. 

Další přímé náklady: náklady pojišťovny na náhradu škod způsobených přepravou 

náhradních dílů, zařízení atd. 
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5   ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo poukázat na některé problémy koroze ocelí na kokso – 

chemických provozech koksoven. Koroze materiálů je nedílnou součástí provozů, kde 

dochází k výrobě, úpravě a přepravě koksu a dalších souvisejících produktů. Důsledkem 

korozního působení jsou nemalé finanční ztráty spojené s obnovou, výměnou nebo náhradou 

pouţitých materiálů, povrchovou ochranou konstrukcí, úpravou korozního prostředí atd. Tyto 

náklady se promítají do konečné ceny výsledných produktů - koksárenského plynu, dehtu, 

benzolu a síry. 

Z důvodů nutnosti sniţování emisních limitů v rámci znečišťování ovzduší byl na KJŠ 

realizován provozní soubor odsíření. Po zprovoznění tohoto nového technologického celku se 

na vnitřních stěnách potrubní trasy koksárenského plynu začala projevovat intenzivní koroze. 

Příčinou byla recirkulace odpadních plynů se zbytkovým SO2, který způsobil destrukci 

materiálu v krátkém časovém sledu.  

Vyhodnocením problému rychlé degradace materiálů a v návaznosti na doporučení 

odborníků z oblasti koroze došlo k výměně potrubí za kvalitnější materiál, bylo instalováno 

splachování potrubí koksárenského plynu čpavkovou vodou, zkráceno a vyměněno potrubí 

kyselých plynů a aplikován nátěr i na vnitřních stěnách potrubí. V ostatních provozech došlo 

ke sníţení korozního napadení úpravou chladící vody pomocí inhibitorů, katodickou ochranou 

části zařízení, pouţitím mezivrstvy při aplikaci nátěrové hmoty nebo výměnou ocelových 

materiálů za plasty. 

V časovém úseku mezi zadáním bakalářské práce a jejím uceleným vypracováním 

bohuţel došlo k uzavření Koksovny Jan Šverma z důvodu dlouhodobě nízkého odbytu 

vysokopecního a otopového koksu, na který měla vliv zejména celosvětová ekonomická krize. 

Nicméně řešení problému koroze, vyplývající z této bakalářské práce, lze vyuţít i v jiných 

koksárenských závodech. 
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