
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

ABSTRAKT 

 Diplomová práce se zabývá korozním napadením ocelí vystavených vlivu vodného 

prostředí z koksovny. Předmětem této práce je zjistit příčiny a stupeň korozního napadení 

ocelí v agresivním prostředí a výběr vhodných ocelí pro zvýšení životnosti potrubí koksovny. 

 Teoretická část je věnována průmyslovým vodám koksovny, především organickým a 

anorganickým sloučeninám těchto vod. Pojednává o vlastnostech, použití, výrobě, výskytu a 

účinku na lidské zdraví těchto látek. Další část zahrnuje chemické složení, fyzikální, 

mechanické vlastnosti a stručnou charakteristiku ocelí pro koksárenská potrubí. 

 Experimentální část popisuje provedení expoziční korozní zkoušky ve vodném 

prostředí z koksovny, určení faktoru bodové koroze u určitých typů ocelí. Dále jsou 

zhodnoceny výsledky korozní zkoušky, hmotnostní úbytky jednotlivých ocelí a srovnání 

celkové koroze. 

Klíčová slova: fenol-čpavková voda, sulfan, nelegovaná ocel, korozivzdorná ocel,  

 expoziční zkouška, koroze 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the corrosion degradation of steels exposed to water 

environments at coking plant. The purpose of this thesis is to determine the cause and degree 

of corrosion degradation of steels in aggressive environments and selection of suitable steels 

for increased durability of pipeline at coking plant. 

The theoretical part is devoted to industrial waters at coking plant, especially organic 

and inorganic compounds of these waters. The properties, use, production, distribution, and 

human health effects of these substances are discussed. Another part includes the chemical 

composition, physical and mechanical characteristics and a brief description of steels at 

coking plant piping. 

The experimental part describes how to perform exposure corrosion tests by 

immersion in a water environments of coking plant, determines the factor of pitting corrosion 

in certain types of steel. Further evaluation of the results of corrosion tests, mass losses of 

exposed steels and comparison of general corrosion. 

Keywords: phenol-ammonia water, hydrogen sulfide, carbon steel, stainless steel,  

     exposure test, corrosion 
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1. ÚVOD 

 Koroze je samovolný proces mezi materiálem a prostředím, který vede k nežádoucím 

změnám vlastností materiálů, ke zhoršení funkce zařízení, technického systému nebo 

ovlivnění prostředí. Koroze je hlavním problémem pro zvyšování životnosti a spolehlivosti 

kovových materiálů. 

Během procesu koksování dochází v potrubí ke koroznímu napadení, které je 

ovlivněno jak plynnými, tak vodnými složkami obsahující koksárenský proces. Během 

provozu je potřeba chránit potrubí proti korozi jednak uvnitř materiálu (působení dopravované 

látky) a jednak zvenku materiálu (působením vlivu okolního prostředí).    

 Nejvhodnější ochranou je volba vhodného materiálu k výrobě potrubí, omezujícího 

korozi, což vždy není možné z ekonomického hlediska. Proto je vhodné zvolit určitou 

protikorozní ochranu jako např. organické povlaky - nátěry (epoxidové, syntetické), 

anorganické povlaky (pozinkování), izolaci nebo také vhodné uložení potrubí. 

 Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje literární rešerši 

vodných prostředí z koksovny a charakteristiku ocelí pro výrobu koksárenského potrubí. 

Druhá část je věnována korozním zkouškám ve vodném prostředí z koksovny. Stanovení 

korozní rychlosti, určení faktoru bodové koroze a celkové zhodnocení korozního napadení 

ocelí.     

 Cílem této práce je porovnání korozní odolnosti vybraných ocelí pro výrobu potrubí 

v některých vodných prostředích z koksovny a návrh vhodného materiálu pro zvýšení 

životnosti potrubí. 
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2 Vodné prostředí koksoven 

 Při procesu koksování a během čištění koksárenského plynu vzniká několik vodných 

prostředí. Obr. 1 zobrazuje schéma možného znázornění vodného hospodářství v koksovně.  

 

Obr. 1 Schéma vodného hospodářství v koksovně 

 Voda z koksoven obsahuje různé organické (např. fenol) a anorganické sloučeniny 

(např. čpavek, kyanidy). Tyto sloučeniny mají negativní dopad na vodní útvary (přehrady, 

jezera), proto se výtok z destilace před vypouštěním zpracovává v úpravně odpadní vody [1].  
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2.1 Nezávadné vody koksoven 

 Odkaly z cirkulace vody nepřímého chlazení koksárenského plynu 

Jedná se o vody, které nepřišly do styku s produkty karbonizace uhlí, neobsahují 

fenoly a čpavek. Jako chladící voda se může použít voda vodovodní, změkčená a říční. 

Odkaly těchto vod při vyšším stupni cirkulace ochlazování jsou obohacovány pouze 

anorganickými solemi následkem odparu vody ve chladících věžích. Agresivita vod závisí na 

čistotě a složení vody, na znečištění během cirkulace. Chlorováním a jinými biocidními 

látkami se agresivita vody zvyšuje. K zabránění koroze lze použít inhibitory.    

 Odkaly z nepřímého chlazení v benzolce, fenolce 

Odkaly vod z chladících systémů (benzolka, fenolka) bývají používány jako přídavné 

vody ke chlazení koksu nebo jsou odváděny do čistíren odpadních vod. 

2.2 Závadné vody koksoven 

 Nebezpečné jsou hlavně surové fenol-čpavkové vody, které obsahují vedle fenolů a 

čpavku, i dehet a sloučeniny síry.  

Čpavková voda je roztok syntetického čpavku ve vodě. Jedná se o žíravou kapalinu 

pronikavého zápachu, silné zásadité reakce. Může být bezbarvá až nažloutlá, někdy slabě 

zakalená. 

 Čpavek je ve vodě vázán ve dvou formách: 

 a) volně vázaný čpavek - tvoří sloučeniny, které jsou rozložitelné varem, např. kyselé 

uhličitany, sulfidy, kyanidy apod. 

 b) pevně vázaný čpavek - tvoří sloučeniny, které jsou rozložitelné silnou zásadou, 

např. chloridy, siřičitany, sírany apod. 

 Odkaly z cirkulace přímého chlazení koksárenského plynu 

Jedná se o vody, které přišly do styku s koksárenským plynem a do chladící vody tak 

přechází jistý obsah fenolů, HCN, H2S, C10H8 [2]. 
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2.3 Čištění fenol-čpavkových vod 

 Chemické čištění odpadních vod (CHČOV) 

První etapou čištění fenol-čpavkových vod je oddehtování. Probíhá buď sedimentací 

ve vyhřívaných nádržích nebo tlakovou filtrací. Druhou etapou je odčpavkování a 

odfenolování. Čpavek se vytěsňuje vodní párou nebo inertními plyny. Fenoly se odstraňují 

extrakcí do vhodných rozpouštědel (benzen, butylacetát, diisopropyletherem) nebo destilací 

(fenoly s vodou tvoří azeotropickou směs). Třetí etapou je odstranění kyselých plynů 

v odkyselovací sekci. Další etapou je vypírání amoniaku a sulfanu. Tahle etapa probíhá 

v amoniakové a sirovodíkové pračce, kde probíhají tyto reakce: 

• amoniaková pračka         (1) 

• sirovodíková pračka          (2) 

    2 2        (3) 

Vypíráním roztoků dochází ke zbavování podstatné části amoniaku, sulfanu a kyanovodíku. 

Takto upravená a předčištěná voda je již mírně znečištěná a je dočišťována biologickým 

procesem [2, 3].    

 Biologické čištění odpadních vod (BČOV) 

Jedná se o procesy, které probíhají v bioreaktoru působením mikroorganismů. Úkolem 

tohoto čištění je odstranění organických látek využitím biochemického postupu (samočisticím 

procesem). Základem jsou oxidačně-redukční procesy. Vody jsou čištěny pomocí bakterií a 

dalších mikroorganismů (kvasinky, houby, sinice, plísně atd.).  Tento proces čištění probíhá 

několik dnů, většinou do jednoho týdne. 

 Tento proces může probíhat za podmínek aerobních (za přístupu vzduchu) a 

anaerobních (bez přístupu vzduchu). Za aerobních podmínek podléhá část organických látek 

oxidaci, tím mikroorganismy získávají energii a přemění se na oxid uhličitý a vodu. Za 

podmínek anaerobních získávají mikroorganismy kyslík a energii z kyslíkatých sloučenin, 

v tomhle případě probíhají redukční procesy [4]. 
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3 Charakteristika látek vodného prostředí koksovny 

3.1 Fenoly a fenolové sloučeniny 

 Fenol (C6H6OH) patří do skupiny těkavých organických látek. Je známý jako kyselina 

karbolová, karbol, benzenol nebo hydroxybenzen. Snadno se rozpouští v etanolu, etheru, 

benzenu a v dalších polárních rozpouštědlech. Ve vodě se chová jako slabá kyselina, je 

hořlavý [5].  

 Fenoly jsou sloučeniny obsahující – OH skupinu vázanou na aromatickém jádře. Podle 

počtu OH skupin v molekule se fenoly dělí na jednomocné a vícemocné (polyfenoly). Jsou 

schopné tvořit oxoniové soli, estery a fenoláty, podobně jako alkoholy (obr. 2) [5, 6].  

 

Obr. 2 Struktura fenolu a jeho zástupců [7] 

Některé fyzikální a chemické vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1. Fenoly jsou bezbarvé 

krystalické látky nebo kapaliny sladce dráždivého zápachu. V důsledku nečistot se stává fenol 

barevným [8].   
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      Tab. 1 Vlastnosti fenolu [8] 

Atomová hmotnost [g.mol-1] 94,11 

Hustota [kg.m-3] 1070 

Teplota tání [°C] 40,9 

Teplota varu [°C] 181,75 

Rozpustnost ve vodě/20°C [g/ml] 9,3 
Teplota vzplanutí v uzavřené 

nádobě 
[°C] 79 

Teplota samovznicení [°C] 715 

pKa  - 9,89 

  

3.1.1 Výskyt fenolů 

 Mohou být jak přirozeně se vyskytující, tak i umělého původu. Fenol se nachází 

v pitné vodě, v emisích motorových vozidel, ve vzduchu nebo i v určitém množství doma, 

jako ústní vody, léky proti bolestem zubů, ušní a nosní kapky apod. [5]  

Fenoly umělého (chemického) původu bývají v povrchových vodách a ovzduší poblíž 

kontaminovaných míst, kam sloučenina unikla z průmyslových zařízení nebo přímo 

z výrobků, které je obsahují. V koksárnách a plynárnách se fenoly vyskytují ve vyšších 

koncentracích až v jednotkách g/l, záleží na způsobu zpracování uhlí (nízkotepelná, 

vysokotepelná karbonizace) [5, 6].  

3.1.2 Použití fenolů 

 Fenol je chemický meziprodukt hojně využívaný v chemickém průmyslu, např. při 

výrobě fenolových pryskyřic a chemických vláken. Je používán jako chemikálie pro zamezení 

růstu bakterií a houbového slizu (slimicidy) v průmyslových vodách, jako dezinfekční 

prostředek, v lécích [5]. 

 Celosvětová výroba se odhaduje až na 5 milionů tun za rok. Ve velkém množství je 

používán ve výrobě aromatických sloučenin, jako jsou např. hnojiva, koks, výbušniny, guma, 

textil, léky, parfémy apod. Také se hojně využívá v oblastech ropy, třísloviny, kůže, mýdla, 

barviva, papír, hračky a v zemědělství [9]. 
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3.1.3 Účinky fenolů na lidské zdraví 

 Sloučeniny těchto chemikálií může způsobit řadu různých zdravotních problémů 

v závislosti na jeho koncentraci. Při expozici může dojít ke dráždění kůže, nosu, očí, 

dýchacích cest. Toxicita jednotlivých zástupců může způsobit bolest hlavy, únavu, nevolnost. 

 Do organismu může proniknout dýcháním vzduchu, vdechnutím kouře, vypitím 

kontaminované vody, požitím léků a dalších výrobků, které obsahují fenol nebo stykem 

s pokožkou [5].     

3.2 Amoniak 

 Za normálního tlaku a teploty je amoniak bezbarvý plyn, ostrého štiplavého zápachu. 

Je zásaditý a dráždivý. Jeho rozpustnost ve vodě je výborná a má velmi dobré korozivní 

účinky vůči kovům, zejména mědi. Molekula amoniaku (obr. 3) má značný dipólový moment 

a asymetrickou strukturu, díky tomu je dobrým rozpouštědlem pro iontové sloučeniny. 

 

Obr. 3 Molekula amoniaku [10] 

3.2.1 Výskyt amoniaku 

Kapalný amoniak je nejznámějším nevodným polárním rozpouštědlem. Jeho reakce se 

velmi podobají reakcím ve vodném prostředí, avšak oproti vodám vykazuje řadu odlišných 

vlastností jako je bod varu, elektrická vodivost, hustota, bod tání atd. [10]  

Čpavek je ve vodách za oxidických podmínek nestálý, podléhá biochemické oxidaci 

na dusitany a následně na dusičnany. Vyskytuje se ve formě: 

 Disociovaný iont NH4
+  amonný dusík N - NH4

+ 

 Nedisociovaný iont NH3 (NH3 · H2O)  amoniakový dusík N - NH3 
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Chemickými analytickými metodami se vždy stanoví celkový amoniakální dusík, 

který je vyjádřen jako Namon [mg/l] nebo N = (NH3 + NH4
+) [mg/l] [6].  

 

Amoniak se ve vodě rozpouští na roztoky obsahující hydráty (NH3·H2O), kde jsou 

molekuly vody a amoniaku vázány prostřednictvím vodíkových vazeb. Protolytická reakce ve 

vodných roztocích amoniaku: 

    . .   (4) 

Díky přítomnosti elektronového páru na atomu dusíku se amoniak chová jako 

Lewisova báze a s kyselinami tvoří amonné soli: 

             (5) 

obsahující amonný kation. Tento kation s polaritou vazeb N-H posílenou o kladný náboj 

atomu dusíku snadno ztrácí proton, a tím vodné roztoky amonných solí podléhají hydrolýze a 

reagují kysele (obr. 4).  

 

Obr. 4 Polarita vazeb [11] 

        

3.2.1 Použití kapalného amoniaku 

 Možnost využití jako rozpouštědla v roztoku alkalických kovů a vápníku, bária, 

stroncia a europia apod., které jsou velmi silnými redukčními činidly. Ve formě roztoku nebo 

soli se používá pro průmyslovou výrobu hnojiv nebo jako složka čistících prostředků pro 

různé účely.  

3.2.2 Účinky amoniaku na lidské zdraví 

 Díky pronikavému zápachu upozorňující na jeho přítomnost není pro člověka většinou 

až tak rizikový. Při nízkých koncentracích se mohou projevit negativní účinky jako je kašel, 
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dýchací potíže podráždění nosu, hrdla, očí. Při dlouhodobém styku s amoniakem dochází k 

závažným dýchacím potížím, onemocnění rohovky, zavodnění plic [10].   

3.3 Síra a její sloučeniny 

 Síra je prvek, který se vyskytuje v malém množství většiny materiálů (v nasycených 

roztocích pevné látky, inkluze), stejně jako v mnoha prostředích (kapalné - H2S, plynné - SO2) 

a v několika modifikacích: 

 Za normální teploty je síra kosočtverečná (Sα), která se ohřevem na teplotu 95,3 °C 

mění na síru jednoklonnou (Sβ), dalším zahříváním nad teplotu 119 °C taje a vzniká 

síra kapalná, při teplotě 160 °C a více se S8 štěpí a vznikají dlouhé řetězce polymerní 

síry, které se prudkým ochlazením mění na síru plastickou, pokud budeme ochlazovat 

páry vroucí síry, dostaneme tzv. sirný květ [12]. 

Na obr. 5 je znázorněn diagram potenciál-pH síry adsorbované v železe při T = 25 °C 

k různým obsahům síry (θS) a molalitou síry. 

 

  Obr. 5 Diagram Potenciál - pH pro síru adsorbovanou v železe (při 25 °C,  

  ms = 10-4  mol/ kg) [13] 
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Síra je středně reaktivní látka, která se přímo slučuje se všemi prvky kromě vzácných 

plynů, dusíku, telluru, jódu, iridia, platiny a zlata. Při teplotě 120 °C velmi dobře reaguje 

s vodíkem. V atmosféře fluoru se vznítí za vzniku SF6. S dusíkem a čistým kyslíkem za 

normálních teplot nereaguje, ale s ozónem ano. Mezi nejzákladnější vlastnosti síry patří, že 

má oxidační i redukční reakce [14]: 

       ox. reakce     (6)

     2 2  red. reakce     (7) 

3.3.1 Výroba a využití síry 

 Síra se získává různými metodami: 

 Vytavováním z hornin 

Příkladem, kde se síra vyskytuje, mohou být horniny jako např. pyrit FeS2, molybdenit 

MoS2, auripigment As2S3, chalkosin Cu2S (sulfidy) a sádrovec CaSO4 · 2H2O, baryt BaSO4, 

glauberit Na2SO4 · CaSO4 (sírany).  

 Použila se metoda H. Fraschem, která spočívala ve vhánění přehřáté vodní páry do 

hornin obsahujících síru a vytlačování zkapalněné síry horkým vzduchem na povrch. 

 Z technických plynů 

Tato metoda se začala používat s rozvojem petrochemického průmyslu. Po izolaci 

sulfanu se za pomocí parciální katalytické oxidace sulfan rozložil na síru a vodu:  

     2 2 2         (8) 

Jedná se o vysoce exotermní reakci, při níž nastává problém v odvodu nahromaděného tepla. 

Na základě toho byla vyvinuta metoda, při které je sulfan na síru přeměňován ve dvou 

procesech tzv. dvoustupňový Clausův proces:  

     2 2         (9) 

     2 2       (10) 

Rovněž i tyto reakce jsou exotermní, ale ve dvoustupňových procesech lze vzniklé teplo 

snadněji kontrolovat a odvádět. Tento proces je užíván v závodech, které nemají vlastní 

výrobnu kyseliny sírové. Elementární síra nachází využití při vulkanizaci kaučuku, ve 
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farmacii, ve výrobě střelného prachu, výrobě oxidu siřičitého a kyseliny sírové, insekticidy, 

fungicidy, léčiva [12]. 

3.3.2 Sloučeniny síry 

 Síra má řadu sloučenin, které mají využití ve všech směrech. Pro zjednodušení zvolím 

rozdělení podle chemického rozdělení, tedy na anorganické a organické sloučeniny. 

 Anorganické 

a) kyslíkaté - oxid siřičitý SO2, oxid sírový SO3, kyselina sírová H2SO4, kyselina siřičitá 

H2SO3, kyselina disírová H2S2O7, kyselina chlorosulfonová SO2(OH)Cl atd. Od uvedených 

kyselin se vyskytují i jejich soli, nejvýznamnější jsou sírany SO4
2- a siřičitany SO3

2-. 

b) bezkyslíkaté - sulfan (dříve sirovodík) H2S, fluorid sirnatý SF2, fluorid sírový SF6, 

dichlordisulfan S2Cl2.  

 Organické 

Do těchto sloučenin můžeme zahrnout cystein, S-adenosylmethionin, taurin, sulfoamind, 

apod. [12] 

Sulfan je prudce jedovatý plyn, zápachem připomínající zkažené vejce. Vzniká při 

rozkladu bílkovin, obvykle se připravuje rozkladem sulfidu železnatého zředěnou kyselinou 

chlorovodíkovou: 

     2       (11) 

 Má velmi silné redukční účinky a na vzduchu hoří na oxid siřičitý SO2 a vodu. Sulfan 

je slabá dvojsytná kyselina a odvozují se od ní dvě řady solí, a to sulfidy M2
IS a 

hydrogensulfidy MIHS. V odpadních vodách podléhá za přítomnosti kyslíku biochemické a 

chemické oxidaci až na sírany. 

 Sírany jsou bezbarvé nebo bílé krystalické látky. Patří mezi hlavní anionty přírodních 

vod. Vznikají oxidací sulfidických rud (pyrit), ve vodách mohou podléhat biochemickou 

reakcí na sulfan. Hlavními minerály jsou sádrovec a anhydrit. Významně podporují korozi ve 

vodách.  

 Siřičitany se objevují ve vodách jen výjimečně, ve větších koncentracích jsou 

v odpadních vodách tepelného zpracování uhlí a z výroby sulfitové celulózy [6, 15].  
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 V tab. 2 jsou zobrazeny sloučeniny síry, které se mohou vyskytovat v životním 

prostředí nebo materiálu. V tabulce jsou uvedeny transportní procesy, které se dějí na povrchu 

vzorku, dále probíhající reakce a příklady oblastí v praktickém využití. 

 Tab. 2 Sloučeniny síry v materiálu nebo prostředí [14] 

Sloučenina síry 
Transportní 

proces na povrchu 
vzorku 

Povrchová reakce 
produkující 

adsorbovanou síru 

Příklady 
praktické 
důležitosti 

Prostředí       

H2S difúze v tekutém 
stavu (roztoku) 

Oxidační reakce Ropa a plyn 

HS- difúze v tekutém 
stavu (roztoku) Oxidační reakce   

S2O3
2- difúze v tekutém 

stavu (roztoku) 
Redukční reakce Dřeň a papír 

SO2 
difúze v tekutém 

stavu nebo atmosféře Redukční reakce Atmosféra 

HSO4
- difúze v tekutém 

stavu (roztoku) Redukční reakce   

SO4
2- difúze v tekutém 

stavu (roztoku) 
Redukční reakce 

Vysokoteplotní 
voda 

Materiál       

Síra v pevném 
stavu 

Difúze v pevném stavu 
(za vysokých teplot) 

nebo anodická 
segregace 

  
Všechny 
oblasti 

Segregovaná síra 
na hranicích zrn 

Difúze v pevném stavu 
(za vysokých teplot) 

nebo anodická 
segregace 

    

Sulfidické 
vměstky 

Rozpuštění a 
readsorpce 
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4 Charakteristika ocelí zkoušených pro koksárenské 
potrubí 

4.1 Oceli třídy 11 

 Konstrukční oceli obvyklých jakostí mající předepsanou čistotu (obsah P, S), 

zaručenou mez kluzu, mez pevnosti v tahu, tažnost a další mechanické vlastnosti. Tyto oceli 

nemají vymezené hranice chemického složení, hlavně min. obsah uhlíku, proto je nevhodné je 

používat k výrobě náročnějších dílů, které by měly být dále zušlechťovány nebo kaleny apod. 

Používají se ve stavu normalizačně žíhaném. 

 Vyrábějí se s obsahem uhlíku přibližně od 0,03 % do 0,65 %, vhodné pro tváření. 

Závislosti obsahu uhlíku odpovídá pevnosti oceli (340 - 900 MPa), zvyšuje se tvrdost, 

odolnost proti opotřebení, ale klesá vrubová houževnatost, tvárnost a tažnost [16]. 

 Nelegovaná ocel je citlivá ke koroznímu praskání pod napětím v přítomnosti 

hydroxidů, plynného vodíku a chlóru, chlorovodíku, bromovodíku, sulfanu a ve vodných 

roztocích dusitanů, a to i v malých koncentracích. 

 Obecně existují 4 typy organických sloučenin, které mohou být korozivní pro 

nelegované oceli: 

 Organické kyseliny, např. kyselina octová a kyselina mravenčí 

 Chlorované uhlovodíky (např. chlorid uhličitý), který reaguje s vodou na kyselinu 

chlorovodíkovou 

 Chelatační činidla kombinací s přechodovými prvky 

 Žíraviny rozpuštěné v organických rozpouštědlech, např. kyselina chlorovodíková 

rozpuštěna v metanolu [17] 
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4.1.1 Konstrukční nelegovaná ocel - 11 321 

Konstrukční nelegovaná ocel se zaručenou čistotou, obsahem fosforu a síry, min. 

pevností v tahu, mezí kluzu a tažností. Vhodná ke svařování běžnými postupy, pro tváření 

(válcování) za studena, ke středně hlubokému tažení, vhodná k nanášení povlaků žárovým 

pokovováním, elektrolyticky, k nanášení organických a jiných povlaků. 

 Obvykle se dodává ve formě tyčí, profilů, plechů nebo pásů [18,19]. V tab. 3 je 

uvedeno chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti nelegované oceli. 

Tab. 3 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 11 321 (WNr. 1.0330) 

Chemické složení 

C 

[hm. %] 

max. 0,10 

Mn max. 0,45 

P max. 0,030 

S max. 0,030 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

max. 280 

Mez pevnosti Rm 270 - 410 

Tažnost [%] 28 

Fyzikální vlastnosti Hustota ρ [kg.m-3] 7850 

 

4.1.2 Nelegovaná jakostní ocel - 11 353 

Nelegovaná jakostní ocel jednoúčelová k výrobě bezešvých trubek, vhodná k výrobě 

trubkové konstrukce staticky namáhaných součástí (i svařované), různá potrubí pro vedení 

oleje, nafty, páry, vody, vzduchu, plynů. 

 Ocel je normalizačně žíhaná při teplotě 880 - 940 °C, poté ochlazována na vzduchu 

[18, 19]. Na obr. 6 je znázorněna feriticko-perlitická struktura oceli 11 353. V tab. 4 je 

uvedeno chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti nelegované jakostní oceli. 
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Obr. 6 Feriticko-perlitická struktura oceli 11 353 [20] 

 

Tab. 4 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 11 353 (WNr. 1.0308)  

Chemické složení 

C 

[hm. %] 

max. 0,17 

Si max. 0,35 

Mn max. 1,20 

P 1) 

S 1) 
Pozn. 1) Podle normy: ČSN EN 10296-1: P = max. 0,045 %, S = max. 0,045 %; 

          ČSN EN 10297-1: P = max. 0,030 %, S = max. 0,035 %; 

          ČSN EN 10305-1, -2, -3, -5: P = max. 0,025 %, S = max. 0,025 %; 

          ČSN EN 10305-4, -6: P = max. 0,025 %, S = max. 0,015 %.  

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 216 

Mez pevnosti Rm min. 340 

Tažnost [%] 25 

Fyzikální vlastnosti Hustota ρ [kg.m-3] 7870 
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4.1.3 Základní ocel - 11 373 

Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke svařování. Vhodná na 

součásti konstrukcí malých tloušťek odolných statickému a mírně dynamickému namáhání.  

 Použití na vtokové objekty vodních turbín, výtoky, stavidla, odbočnice, hradidlové 

tabule, jezové konstrukce apod. [18, 19]. V tab. 5 je uvedeno chemické složení, mechanické a 

fyzikální vlastnosti nelegované jakostní oceli. 

Tab. 5 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 11 373 (WNr. 1.0036)  

Chemické složení 

C1) 

[hm. %] 

max. 0,17 

Mn max. 1,40 

P max. 0,045 

S max. 0,045 

N2) 3) max. 0,007 

Pozn. 1) pro tloušťky 16 < t ≤ 40 mm je C = max. 0,20 %; 
                2) udaná hodnota může být překročena, jestliže překročení o 0,001 % N odpovídá  

              překročení obsahu P o 0,005 %, obsah N nesmí však přestoupit 0,012 %; 

           3) max. hodnota obsahu N neplatí, jestliže je v oceli min. 0,020 % Al nebo dostatečné   

              množství jiných, dusík vázajících, prvků.  

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 235 

Mez pevnosti Rm 340 - 470 

Tažnost [%] 26 

Fyzikální vlastnosti Hustota ρ [kg.m-3] 7850 

        

4.1.4 Základní ocel - 11 375 

Neušlechtilá konstrukční ocel podobných vlastností jako ocel 11 373. Vhodná na 

součásti vyráběné z plechů, podélně svařovaných dutých profilů a součásti kované pro tepelná 

energetická zařízení a tlakové nádoby (pracující s omezeným přetlakem a teplotou 300 °C), 

spojky a podvozky vagónů, vtokové objekty vodních turbín, vrata plavidlových komor, 

spirální skříně vodních turbín, klapky uzávěrů, svařované kulové uzávěry apod. [18, 19]. 

V tab. 6 je uvedeno chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti základní oceli 

11 375.  
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Tab. 6 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 11 375 (WNr. 1.0038)  

Chemické složení 

C1) 

[hm. %] 

max. 0,17 

Mn max. 1,40 

P max. 0,045 

S max. 0,045 

N2) 3) max. 0,009 

Pozn. 1) pro tloušťky 16 < t ≤ 40 mm je C = max. 0,20 %; 
                2) udaná hodnota může být překročena, jestliže překročení o 0,001 % N odpovídá  
              překročení obsahu P o 0,005 %, obsah N nesmí však přestoupit 0,012 %; 
           3) max. hodnota obsahu N neplatí, jestliže je v oceli min. 0,020 % Al nebo dostatečné   

              množství jiných, dusík vázajících, prvků.   

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 225 

Mez pevnosti Rm 340 - 470 

Tažnost [%] 26 

Fyzikální vlastnosti Hustota ρ [kg.m-3] 7850 

 

4.1.5 Nelegovaná jakostní ocel pro vyšší teploty - 11 418  

   Nelegovaná jakostní ocel pro vyšší teploty, odolná proti tečení, normalizačně žíhaná 

za teploty 890 - 950 °C, poté ochlazovaní na vzduchu, žíhaná ke snížení pnutí za teploty 520 - 

580 °C, poté ochlazení v peci.  

Svařitelná a tvařitelná (při teplotě 1100 - 850 °C) ocel, používaná na parní kotle a 

tlakové nádoby [18, 19]. Na obr. 7 je feriticko-perlitická struktura nelegované jakostní oceli. 

V tab. 7 je uvedeno chemické složení, fyzikální a mechanické vlastnosti nelegované jakostní 

oceli 11 418. 
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Obr. 7 Mikrostruktura nelegované oceli 11 418 [21] 

Tab. 7 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 11 418 (WNr. 1.0425); P265GH  

Chemické složení 

C 

[hm. %] 

max. 0,20 

Si max. 0,40 

Mn 0,50 - 1,40 

P max. 0,030 

S max. 0,025 

Al celk. min. 0,020 

Cr max. 0,30 

Cu1) max. 0,30 

Mo max. 0,08 

Nb max. 0,010 

Ni max. 0,30 

Ti max. 0,03 

V max. 0,02 

Cr+Cu+Mo+Ni max. 0,70 
  Pozn. 1) při objednání může být, např. s ohledem na tvařitelnost, dohodnut nižší obsah Cu a    
                nejvyšší přípustný obsah Sn. 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 255 

Mez pevnosti Rm 410 - 530 

Tažnost [%] 23 

Fyzikální vlastnosti Hustota ρ [kg.m-3] 7850 
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4.2 Oceli třídy 17 

 Korozivzdorné oceli (nerezavějící oceli - „nerez“) tvoří rozsáhlou skupinu materiálů, 

které na základě dobrých mechanických vlastností a odolnosti proti korozi nabývají stále 

většího významu v mnoha oblastech. 

 Nerezavějící oceli můžeme rozdělit do několika skupin dle struktury (feritické, 

martenzitické, austenitické, duplexní) a dle chemického složení (chromové, chromniklové a 

chrommanganové). 

 Tyto oceli obsahují minimálně 12 % chromu (přesněji Cr-17C > 12, %). Zvyšováním 

obsahu chromu a dalšími podíly legujících prvků (tab. 8), jako je např. nikl (až 30 %) a 

molybden (do 24 %) se korozní odolnost dále zvyšuje.  

         Tab. 8 Rozdělení korozivzdorných ocelí  

Struktura Hlavní legující prvky 

Feritická Cr 

Austenitická Cr, Ni, Mo 

Austeniticko - feritická 
Cr, Ni, Mo (vyšší obsahy Cr a nižší obsahy Ni než u 

austenitických ocelí) 

Martenzitická Cr, C nebo Ni 

 

 Korozivzdorné oceli a slitiny jsou náchylné v některých prostředích ke koroznímu 

napadení (bodová, štěrbinová a mezikrystalová koroze nebo korozní praskání) [22]. 

4.2.1 Chromová martenzitická korozivzdorná ocel - 17 021  

Chromová martenzitická ocel korozivzdorná, dobře tvárná za tepla a v žíhaném i 

zušlechtěném stavu dobře obrobitelná. Vhodná pro výrobu zařízení s kapalinami nebo párou. 

Pro výrobu plechů, broušených a leštěných tyčí, bezešvých trubek, výkovků. 

 V zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině 

dusičné a v pasivním stavu některým slabým organickým kyselinám za studena. Možnost 

tepelného zpracování, a to žíháním za teploty 750 - 810 °C s ochlazením na vzduchu, kalením 

při teplotě 950 - 1010 °C s ochlazením na vzduchu či oleji a popouštěním [18, 19]. V tab. 9 je 

uvedeno chemické složení, fyzikální a mechanické vlastnosti chromové martenzitické oceli. 
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Tab. 9 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 17 021 (WNr. 1.4006); X12Cr13  

Chemické složení 

C1) 

[hm. %] 

0,08 - 0,15 

Cr 13,00 

Si max. 1,00 

Mn max. 1,50 

P max. 0,040 

S2) max. 0,015 

Pozn. 1) při objednání je možno dohodnout užší rozmezí obsahu uhlíku 

          2) pro tyče, válcované dráty, profily a odpovídající předvýrobky platí S ≤ 0,030 %;  

             pro všechny výrobky určené k obrábění je povolen obsah S = 0,015 - 0,030 % 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 400 

Mez pevnosti Rm 550 - 750 

Tažnost [%] 15 

Fyzikální  
vlastnosti 

Hustota ρ [kg.m-3] 7700 

Měrné teplo Cp [J·kg-1·K-1] 460 

Teplotní 
součinitel 

roztažnosti α 
[K-1] 10,5·10-6 

Tepelná vodivost 
λt 

[W·m-1·K-1] 30 

Rezistivita [ ·mm2·m-1] 0,60 

 

4.2.2 Cr-Ni austenitická korozivzdorná ocel - 17 241  

Chromniklová austenitická ocel, není snadno obrobitelná. Díky leštěnému povrchu 

odolává atmosférické korozi. Odolná proti korozi v pasivním a někdy i v aktivním stavu. 

Odolává kyselině dusičné, velmi zředěné kyselině sírové a dalším organickým kyselinám 

(např. octová).  

Tepelně zpracovatelná rozpouštěcím žíháním při teplotě 1000 - 1100 °C, s následným 

ochlazením na vzduchu (jenom při t < 2 mm) nebo ve vodě. Možnost použití na chirurgické 

řezné nástroje, zubní protézy. V průmyslu na pružiny do teplot 300 °C a na plechy s vysokou 

pevností [18,19]. V tab. 10 je uvedeno chemické složení, fyzikální a mechanické vlastnosti 

chromniklové austenitické oceli. 
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Tab. 10 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 17 241 (WNr. 1.4310); X10CrNi18-8 

Chemické složení 

C 

[hm. %] 

0,05 - 0,15 

Si max. 2,00 

Mn max. 2,00 

P max. 0,045 

S max. 0,015 

Cr 16,9 - 19,0 

Ni 6,00 - 9,50 

Mo max. 0,80 

N max. 0,11 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 250 

Mez pevnosti Rm 600 - 950 

Tažnost [%] 40 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota ρ [kg.m-3] 7900 

Měrné teplo Cp [J·kg-1·K-1] 500 

Teplotní 
součinitel 

roztažnosti α 
[K-1] 16·10-6 

Tepelná vodivost 
λt 

[W·m-1·K-1] 15 

Rezistivita [ ·mm2·m-1] 0,73 

 

4.2.3 Cr-Ni-Mo austenitická korozivzdorná ocel - 17 349 

Austenitická chromniklmolybdenová ocel, odolná proti mezikrystalové korozi, i u 

svarových spojů do teplot 150 °C. Odolná v silně organických kyselinách (mravenčí, octová) 

a v silně anorganických kyselinách (fosforečná, sírová).  

 Tepelně zpracovatelná rozpouštěcím žíháním při teplotě 1030 - 1110 °C, s následným 

ochlazením ve vodě a na vzduchu (jenom při t < 2 mm). Velmi dobře svařitelná a tvařitelná. 

Používá se na stavbu chemických zařízení (tlakové nádoby), při výrobě barev, olejů, mýdel, 

textilu [18, 19]. Na obr. 8 je znázorněna austenitická struktura Cr-Ni-Mo oceli ve střední části 

plechu. V tab. 11 je uvedeno chemické složení, fyzikální a mechanické vlastnosti oceli 

17 349.         



24 
 

 
Obr. 8 Mikrostruktura austenitické oceli ve střední části plechu [21] 

Tab. 11 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 17 349 (WNr. 1.4404); X2CrNiMo17-12-2  

Chemické složení 

C 

[hm. %] 

max. 0,030 

Si max. 1,00 

Mn max. 2,00 

P max. 0,045 

S max. 0,015 

Cr 16,5 - 18,5 

Ni 10,0 - 13,0 

Mo 2,00 - 2,50 

N max. 0,11 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 220 

Mez pevnosti Rm 520 - 670 

Tažnost [%] 45 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota ρ [kg.m-3] 8000 

Měrné teplo Cp [J·kg-1·K-1] 500 

Teplotní 
součinitel 

roztažnosti α 
[K-1] 16,0·10-6 

Tepelná vodivost 
λt 

[W·m-1·K-1] 15 

Rezistivita [ ·mm2·m-1] 0,75 
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4.2.4 Duplexní nerezavějící ocel - 17 381  

Duplexní austenitická nerezavějící ocel se zvýšenou odolností proti oxidaci, vodíku a 

proti korozi v horkém prostředí v chemickém průmyslu. Výborná odolnost proti bodové 

korozi a proti koroznímu praskání pod napětím. Dobrá odolnost svarových spojů u 

mezikrystalové koroze. Dobrá korozní odolnost v organických i anorganických kyselinách.  

 Tepelně zpracovatelná rozpouštěcím žíháním při teplotě 1020 - 1100 °C, s následným 

rychlým ochlazením ve vodě nebo na vzduchu. Dobrá svařitelnost a tvařitelnost. 

Obrobitelnost této duplexní oceli je horší než u austenitických ocelí (volit nižší rychlost při 

obrábění).  

 Možnost použití na trubky pro extrakci nafty a plynu z vrtů, v rafinériích a v procesech 

obsahující roztoky chloridů. Vhodná pro tepelné výměníky chlazené brakickou vodou. 

Vhodná pro výrobu tlakových nádob do pracovních teplot -196 °C a za vyšších tlaků a teplot 

v plynných prostředích [18, 19]. Na obr. 9 je znázorněna austenitická mikrostruktura ve 

střední části plechu. V tab. 12 je uvedeno chemické složení, fyzikální a chemické vlastnosti 

duplexní oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Mikrostruktura austenitické oceli ve střední části plechu [21] 
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Tab. 12 Chemické složení [hm. %] a vlastnosti oceli [19] 

ocel 17 381 (WNr. 1.4462); Cr22Ni5Mo3 

Chemické složení 

C 

[hm. %] 

max. 0,030 

Si max. 1,00 

Mn max. 2,00 

P max. 0,030 

S max. 0,015 

Cr 22,00 

Ni 5,00 

Mo 3,20 

N 0,18 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez kluzu Re 
[MPa] 

min. 450 

Mez pevnosti Rm 680 - 880 

Tažnost [%] 25 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota ρ [kg.m-3] 7800 

Měrné teplo Cp [J·kg-1·K-1] 480 

Teplotní 
součinitel 

roztažnosti α 
[K-1] 13,0·10-6 

Tepelná vodivost 
λt 

[W·m-1·K-1] 14 
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5 Druhy korozního napadení ocelí  

Oceli ve vodných prostředích se mohou nacházet ve stavu aktivním (koroze), imunním 

nebo pasivním. Pasivita podstatně omezuje chemickou reaktivitu kovů a slitin, které se pak 

chovají jako imunní sloučeniny. Z teorie pasivity je nejrozšířenější teorie oxidových filmů, 

kdy na povrchu kovu dochází k vytvoření tenké neviditelné vrstvičky oxidu elektrochemicky 

ušlechtilých vlastností. Její vznik je spojen s posunem korozního potenciálu kladným směrem. 

 Ke snížení koroze při přechodu do pasivního stavu dochází k vytvoření bariéry mezi 

kovem a prostředím, což má za následek zpomalení jejich vzájemné chemické reakce. 

Korozní napadení vzniká určitým porušením této pasivní vrstvičky [23]. 

Korozní napadení (obr. 10) závisí na materiálu (druh, struktura, vlastnosti a čistota), na 

korozním prostředí a na podmínkách prostředí, kterým je materiál vystaven. 

 

 

Obr. 10 Druhy korozního napadení: 1) rovnoměrná; 2) bodová; 3) mezikrystalová; 

4) štěrbinová; 5) selektivní; 6) korozní praskání transkrystalové; 7) korozní 

praskání mezikrystalové; 8) korozní únava. [24]   
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5.1 Rovnoměrná koroze 

  Vyznačuje se stejnoměrným rozpouštěním oceli po celém povrchu. Korozní 

rychlost může být hodně vysoká, ale i tak je méně nebezpečným druhem koroze v porovnání 

s dalšími nerovnoměrnými druhy koroze. Rozsah tohoto napadení můžeme obvykle předvídat 

[22].  

K této korozi může, např. u nerezavějících ocelí docházet jen v kyselinách a silných 

louzích. Rovnoměrné korozi (obr. 11) lze snadno zabránit použitím vhodného protikorozního 

opatření [25].  

 

Obr. 11 Rovnoměrná koroze [26] 

5.2 Bodová koroze 

 U bodové koroze (obr. 12) je činitelem vedle složení kovové matrice i tvar, počet, 

složení a rozložení vměstků. Vzniká poškozením pasivní vrstvy v agresivních prostředích 

obsahující ionty chlóru, fluóru, bromu nebo jódu, i jejich solí (chlornany, halogenidy těžkých 

kovů). Tyto ionty snadno pronikají ochranným pasivním filmem do kovu, kde dochází 

k místnímu anodovému rozpouštění v aktivním stavu a agresivní ionty rychle pronikají do 

hloubky [22].  

 Důležitou charakteristikou u bodové koroze je tzv. faktor bodové koroze, který se 

získá ze vztahu [27]: 

       
ší ů  

ů ě ý ů  
    (12) 

 Jedná se o závažný typ korozního napadení, kdy může dojít k vyřazení celého zařízení 

(potrubí, tyče) z užívání. 
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 Ochrana proti bodové korozi spočívá především ve vhodném výběru materiálu, který 

má mít hladký povrch a pokud možno bez přítomnosti okují a vměstků [22]. 

 

Obr. 12 Bodová koroze u korozivzdorné ocele [24] 

5.3 Důlková koroze (pitting) 

Stejně jako u bodové koroze k ní dochází, jestliže se poruší pasivní vrstva. Jestliže 

jsou při zvýšených teplotách přítomny agresivní ionty chlóru, jódu atd., mohou na těchto 

místech vznikat důlky. 

Konečným výsledkem bodové a důlkové koroze (obr. 13) je proděravění kovového 

materiálu. Nemusí být způsobeno pouze tímto napadením, jelikož se mohou projevovat i další 

druhy koroze [23]. 

 

Obr. 13 Důlková koroze [26] 

5.4 Štěrbinová koroze 

 Je vázaná na výskyt trhlin a spár, které mohou vznikat konstrukčně nebo provozem. 

Štěrbinová koroze je založena na stejných mechanismech jako koroze důlková. Objevuje se 

v kapilárách nebo ve štěrbinách se špatným oběhem korozního prostředí. 



 

 Ochrana štěrbinové koroze spo

nespojitých svarů, štěrbin, omezují konstruk

5.5 Korozní únava 

 Při korozní únavě je materiál vystaven st

koroznímu prostředí. Při tomto zat

Trhliny jsou většinou transkrystalické

Korozní únava se vyzna

znamená možnost stanovit př

Ochrana při korozi

amplitudy zatížení, možnost

složek prostředí [25].  

5.6 Mezikrystalová koroze

K mezikrystalové korozi dochází k

chemickou a strukturní nehomogenitu kovu. Dochází ke vzniku nové fáze na hranicích zrn 

především karbidových agregát

Mezikrystalová koroze

tepelném zpracování, a to pů

austenitických ocelí při teplotě

u Cr23C6). Mezikrystalová koroze se vyskytuje hlavn
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vé koroze spočívá v konstrukčních úpravách, které brání vzniku 

ěrbin, omezují konstrukční spoje vytvářející štěrbiny

je materiál vystaven střídavému cyklickému namáhání a zárove

ř ři tomto zatěžování dochází vznikem trhlin k

tšinou transkrystalické [28].  

Korozní únava se vyznačuje tím, že mez únavy nelze stanovit 

znamená možnost stanovit při cyklickém namáhání pouze počet cyklů, než dojde ke zlomení. 

ři korozi únavové spočívá v odstranění cyklické tahové složky, snížení 

možnost použití anorganických (kovových) povlaků

Mezikrystalová koroze 

mezikrystalové korozi dochází k napadení na hranicích zrn, což má za následek 

chemickou a strukturní nehomogenitu kovu. Dochází ke vzniku nové fáze na hranicích zrn 

agregátů [28].  

Mezikrystalová koroze (obr. 14) probíhá nejčastěji u korozivzdorných ocelí po 

působením tepla na hranicích zrn, kde vylučují karbidy chromu (u 

ři teplotě 400 až 850°C, u feritických ocelí nad teplotou 900 °C

vá koroze se vyskytuje hlavně u svarových spojů

 

Obr. 14 Mezikrystalová koroze 

ních úpravách, které brání vzniku 

ěrbiny [25, 28].  

cyklickému namáhání a zároveň 

žování dochází vznikem trhlin k porušení celistvosti. 

uje tím, že mez únavy nelze stanovit jednoznačně, což 

ů, než dojde ke zlomení.  

ní cyklické tahové složky, snížení 

norganických (kovových) povlaků, snížení aktivních 

napadení na hranicích zrn, což má za následek 

chemickou a strukturní nehomogenitu kovu. Dochází ke vzniku nové fáze na hranicích zrn 

ji u korozivzdorných ocelí po 

vylučují karbidy chromu (u 

 400 až 850°C, u feritických ocelí nad teplotou 900 °C, hlavně 

 u svarových spojů [25].  
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Předmětem experimentální části bylo zjistit výběr vhodných ocelí pro zvýšení 

životnosti potrubí ve vybraných vodných prostředích koksovny. Dodané vzorky z části 

potrubí byly vystaveny agresivnímu vodnému prostředí úplným ponorem. Po určité době 

expozice byly vzorky vyjmuty a provedl se rozbor a sledování korozního napadení.  

Metoda korozního zkoušení - expoziční metoda: 

V daném vodném prostředí jsou porovnávány různé druhy ocelí. U tohoto typu 

korozního zkoušení se stanovují korozní úbytky v závislosti na čase.  

 Materiál byl před zkouškou identifikován a označen (chemické složení ocelí 

tab. 7). Na každý vzorek byla vyražena značka, byl zvážen a byly změřeny rozměry. Korozní 

prostředí bylo jednoznačně popsáno. Zkoušky byly prováděny úplným ponorem ve vodných 

prostředích, odebraných na koksovně.   

 

6.1 Použitý materiál a vodné prostředí 

 Přehled vzorků ocelí (tab. 1 - 3): 

 Oceli třídy 11:  11 321, 11 353, 11 373, 11 375, 11 418 

 Oceli třídy 17:  17 021, 17 241, 17 349, 17 381 

     Tab. 1 Série vzorků ocelí č. 6 - Odkyselená voda z odkyselovací kolony 

ocel značení 
rozměry vzorků plocha S 

hmotnost 
m0 

[mm] [cm2] [g] 

17 241 A6 26,6 x 49,7 x 1,0 27,1 9,8768 

17 021 F6 30,2 x 49,9 x 1,5 31,6 17,2689 

17 021 F7 30,1 x 50,9 x 1,0 31,4 11,7407 

11 321 6 23,9 x 50,5 x 1,0 24,8 9,0852 

11 353 R3 25,3 x 51,2 x 4,9 31,7 44,1644 

CrNiMo M1 50 x 29,6 x 4 34,5 39,3278 

11 373 V1 49,5 x 24,8 x 9,3 35,8 84,8752 

11 375 C11 50 x 25 x 5 30,8 46,8741 

17 349 Ac 26 x 21 x 8 16,1 35,1792 

17 381 Dc 21 x 17 x 8 10,9 28,2013 

11 353 R11 51,5 x 23,5 x 4,2 29 35,1232 
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     Tab. 2 Série vzorků ocelí č. 7 - Surová fenol-čpavková voda 

ocel značení 
rozměry vzorků plocha S 

hmotnost 
m0 

[mm] [cm2] [g] 

11 321 7 24,2 x 49,5 x 1,0 24,6 9,0276 

17 241 A7 25 x 50 x 1,0 25,6 9,7968 

17 021 F8 50,2 x 30,2 x 1,0 31,1 11,8323 

11 373 svar S1 61 x 20 x 8 35,1 79,2455 

11 375 C12 50 x 25 x 5 30,8 46,6892 

17 349 Ad 27 x 19 x 8 15,3 31,7042 

17 381 Dd 16 x 15,5 x 8 7,7 25,2855 

11 321 B2 50 x 26 x 1,0 26,7 10,3670 

11 321 B7 49 x 25 x 1,0 25,1 9,5401 

 

     Tab. 3 Série vzorků ocelí č. 8 - Oddehtovaná amoniaková voda z BČOV 

ocel značení 
rozměry vzorků plocha S 

hmotnost 
m0 

[mm] [cm2] [g] 

17 241 A8 26,6x50,2x1,0 27,4 10,0187 

17 021 F9 30,1x49,5x1,0 30,5 11,0607 

11 321 8 25,0x49,6x1,0 25,4 9,3481 

11 321+bílý B8 50x25x1 34,7 9,7407 

11 321+šedý B3 50x25x1 34,7 10,2800 

17 349 A1e 30x24x8 20,7 44,9865 

17 381 D1e 31x25x8 22,2 47,1007 

11 418 C1e 28x23x8 18,7 39,9345 

11 353, koks R7 24,8x49,9x4,8 29,9 40,2694 

11 375 C9 25,3x62,3x5,1 30,8 46,9368 

 

Vodná prostředí (tab. 4 - 6): 

 Surová fenol-čpavková voda 

 Oddehtovaná amoniaková voda z BČOV 

 Odkyselená voda z odkyselovací kolony 
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          Tab. 4 Složení odkyselené vody z odkyselovací kolony 

parametr průměr minimum maximum 

H2S 1560 261 4988 

NH3 celk 16818 5791 36051 

NH3 vol 15960 5280 34382 

pH 9,99 9,6 10,27 

 

 Tab. 5 Surová fenol-čpavková voda z nádrže Still 

parametr průměr minimum maximum 

fenoly 780 628 967 

NH3 celk 4922 4442 5457 

BSK5 3061 2350 3530 

ChSK-Cr 6685 4200 9780 

nerozpuštěné látky 114 14 740 

rozpuštěné látky 5338 3400 7100 

pH 9,22 9,1 9,3 

dehtovité látky 33,77 9,46 89,5 

CN- 73,52 31 150 

SO4
2- 197 100 298 

Cl- 3669 1590 5040 

 

       Tab. 6 Složení oddehtované amoniakové vody z BČOV 

parametr průměr minimum maximum 

H2S 153,3 74,7 285 

NH3 celk 4899 4002 5961 

NH3 vol 3318 2725 4385 

dehtovité látky 10,78 2,49 18,08 

pH 9,16 8,95 9,33 

SO4
2- 240 - - 
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Tab. 7 Normované chemické složení použitých ocelí 

Značka 
oceli 

Chemické složení [hm. %] 

C Si Mn P S Al Ti Cr Cu Ni V Mo Nb N pozn. 

11 321 
max. 
0,12  

max. 
0,60 

max. 
0,045 

max. 
0,045           

11 353 
max. 
0,17 

max. 
0,35 

max. 
1,20 

max. 
0,050 

max. 
0,050           

11 373 
max. 
0,17  

max. 
1,40 

max. 
0,045 

max. 
0,045         

max. 
0,007  

11 375 
max. 
0,17  

max. 
1,40 

max. 
0,045 

max. 
0,045         

max. 
0,009  

11 418 
max. 
0,20 

max. 
0,40 

0,50 - 
1,40 

max. 
0,030 

max. 
0,025 

min. 
0,020 

max. 
0,03 

max. 
0,30 

max. 
0,30 

max. 
0,30 

max. 
0,02 

max. 
0,08 

max. 
0,010  

Cr+Cu+  
Mo+ Ni 

max. 0,70 

17 021 
0,08 - 
0,15 

max. 
1,00 

max. 
1,50 

max. 
0,040 

max. 
0,015   

13,00 
       

17 241 
0,05 - 
0,15 

max. 
2,00 

max. 
2,00 

max. 
0,045 

max. 
0,015   

16,9 - 
19,0  

6,00 - 
9,50  

max. 
0,80  

max. 
0,11  

17 379 max. 
0,030 

max. 
1,00 

max. 
2,00 

max. 
0,045 

max. 
0,015   

16,5 - 
18,5  

10,0 - 
13,0  

2,00 - 
2,50  

max. 
0,11  

17 381 
max. 
0,030 

max. 
1,00 

max. 
2,00 

max. 
0,030 

max. 
0,015   

22,00 
 

5,00 
 

3,20 
 

0,18 
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6.1 Příprava vzorků 

 Pro korozní zkoušky byly použity z koksovny (AMO) vzorky ocelí 11 353, 11 373 a 

11 375. Porovnávané a navrhované byly plechy z nelegované konstrukční oceli 11 321, 

11 418 a korozivzdorné oceli 17 021, 17 241, 17 349, 17 381 a martenzitická CrNiMo ocel.   

Vzorky ocelí byly nařezány nebo nastřihány na obdélníkový tvar s kruhovými otvory 

pro upevnění na tyčích z odolného materiálu. Způsob čištění a označení vzorků ocelí je 

popsán v tab. 8.  

Na každý vzorek oceli byla vyražena značka, dále byl vzorek zvážen na digitální váze 

s přesností na čtyři desetinná místa (Sartorius CP-224S) a byly změřeny přesné rozměry 

vzorků ocelí. 

        

               Tab. 8 Způsob čištění ocelových vzorků 

ocel značení způsob čištění poznámky 

11 321 
6, 7, 8 

očištění a odmaštění  
Ferona 

(plechy) B2, B3, B7, B8 

11 353 R3, R7, R11 
mechanické čištění 

(smirkování, 
přebroušení pilníkem) 

AMO 
hermetizační 
potrubí síry 

11 373 V1, S1 - svar 
mechanické čištění 

(smirkování, 
přebroušení pilníkem) 

AMO potrubí 
surového 

plynu CO (DN 
1200) 

11 375 C9, C11, C12 
mechanické čištění 

(smirkování, 
přebroušení pilníkem) 

AMO dodaný 
zokujený 
povrch 

11 418 C1e očištění a odmaštění  
ZVU Hradec - 

Králové 

17 021 F6, F7, F8, F9 očištění a odmaštění  
Ferona 

(plechy) 

17 241 A6, A7, A8 očištění a odmaštění  
Ferona 

(plechy) 

17 349 Ac, Ad, A1e očištění a odmaštění  
ZVU Hradec - 

Králové 

17 381 Dc, Dd, D1e očištění a odmaštění  
ZVU Hradec - 

Králové 

CrNiMo M1 očištění a odmaštění  VŠB-TUO 
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6.2 Popis experimentu 

6.2.1 Expoziční metoda úplným ponorem 

V průběhu zkoušení byly vzorky ocelí, obdélníkového tvaru s kruhovými otvory (obr. 

1), nasázeny s určitými vzdálenostmi na nevodivý materiál (izolované tyče, táhla).  

 

Obr. 1 Tvar zkoušených ocelí (ocel 11 375 - povrch broušený 

nebo zokujený) 

 

Ocelové vzorky byly ponořeny do vodných prostředí odebraných z koksovny: 

 Série ocelí č. 6 do odkyselené vody z odkyselovací kolony, při teplotě T = 100 °C 

 Série ocelí č. 7 do surové fenol-čpavkové vody, při teplotě T = 70 °C 

 Série ocelí č. 8 do oddehtované amoniakové vody z BČOV, při teplotě T = 70 °C  
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Zkoušené vzorky ocelí byly vloženy do baňky s uvedeným vodným prostředím a 

vloženy do topného hnízda (obr. 2) nebo do trubic (obr. 3) za dané teploty na ohřívač.  

 

Obr. 2 Topné hnízdo s baňkou v odkyselené          Obr. 3 Vzorky ocelí v trubicích se surovou 

vodě z odkyselovací kolony, T = 100 °C,           fenol-čpavkovou vodou, T = 70 °C, 

série vzorků ocelí 6                 série vzorků ocelí 7 

 

 Při zkoušení série 6 byly vzorky ponořeny do odkyselené vody z odkyselovací kolony 

při teplotě 100 °C. Po určitých dnech (15, 35, 77, 135) byly vzorky z baněk vyjmuty, omyty 

čistou vodou, vysušeny. Poté se provedlo první zvážení vzorků s korozními zplodinami. Dále 

byl povrch zbaven zplodin jemným hustým kartáčem pod tekoucí vodou. Po odstranění 

korozních zplodin se povrch opláchl destilovanou vodou, vysušil a opět zvážil. Vzorek R11 

(ocel 11 353) byl přidán po 35 dnech zkoušení.   

 Při zkoušení série 7 byly vzorky ponořeny do surové fenol-čpavkové vody při teplotě 

70 °C. Vzorky byly vyjmuty po určitých dnech (15, 42, 91, 145), pracovní postup byl stejný 

jako u série vzorků ocelí 6. Vzorky B2 a B7 (oba ocel 11 321) byly přidány po 15 dnech 

zkoušení. U vzorku B2 byl proveden bílý nátěr (Amercoat 450S - alifatická polyuretanová 

lesklá nátěrová hmota). U vzorku B7 byl proveden šedý nátěr (Amerlock 400AL - epoxidová 

nátěrová hmota pigmentovaná hliníkovými šupinkami tolerantní k úpravě povrchu). 
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 Při zkoušení série 8 byly vzorky ponořeny do oddehtované amoniakové vody při 

teplotě 70 °C. Vzorky se vyjmuly po určitých dnech (21, 49, 95, 154). Pracovní postup se 

opakuje. Vzorek C9 (ocel 11375) byl přidán po 21 dnech. U vzorku B3 byl proveden bílý 

nátěr (Amercoat 450S). U vzorku B8 byl proveden šedý nátěr (Amerlock 400AL). 

  

6.2.2 Faktor bodové koroze 

 U vzorků ocelí (všechny nelegované konstrukční oceli) napadených bodovou korozí se 

kalibrovaným hloubkoměrem (ELCOMETER 223) změřily největší důlky.  

Měření se provádělo u série vzorků 7 po 91 a 145 dnech, u série vzorků 8 po 95 a 154 

dnech. Vždy se provedlo 3 až 5 měření. Vypočítal se průměrný průnik kovem a vypočítal se 

faktor bodové koroze. 

 Dle normy ČSN ISO 11463  Koroze kovů a slitin - hodnocení bodové koroze se 

hloubka průniku kovem vypočítá podle rovnice: 

      
ší ů  

ů ě ý ů  
     (13)

  

6.3 Výsledky a diskuze 

6.3.1 Expoziční metoda úplným ponorem 

6.3.1.1 Série ocelí č. 6 - odkyselená voda z odkyselovací kolony 

 Největší korozní úbytky byly sledovány u nelegovaných konstrukčních ocelí. U těchto 

ocelí byla sledována bodová, rovnoměrná a štěrbinová koroze (obr. 5 - 6).  

 V tabulce č. 9 jsou zaznamenány hodnoty korozních úbytků v závislosti změny 

hmotnosti na plochu. Tyto hodnoty byly vyneseny do grafu (obr. 4). 

Největší korozní úbytky měla konstrukční oceli 11 321 (zn. 6, R11), druhá ocel byla 

11 353 (zn. R3), jako třetí ocel byla 11 373 (zn. V1). 

 Nejlépe odolná vůči vodnému prostředí odkyselené vody je Cr-Ni-Mo austenitická 

korozivzdorná ocel 17 349 (zn. Ac), druhá nejvíce vyhovující ocel je duplexní nerezavějící 

ocel 17 381 (zn. Dc). 
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  Tab. 9 Hmotnostní úbytky vzorků ocelí série č. 6 

Série 6 - odkyselená voda z odkyselovací kolony, T = 100 °C 

ocel značení 
m/S m/S m/S m/S 

[g/m2] [g/m2] [g/m2] [g/m2] 

čas [d] 15 35 77 135 

17 241 A6 0,1476 0,5535 1,3653 1,9188 

17 021 F6 0,1266 0,3165 1,2025 2,0253 

17 021 F7 0,0955 0,8917 1,8471 4,8408 

11 321 6 1,6532 3,1452 24,9194 113,1855 

11 353 R3 9,4322 9,2429 22,2713 50,1893 

17 349 M1 4,3188 2,9275 2,1159 2,3768 

11 373 V1 8,6872 22,2905 2,3184 23,5754 

11 375 C11 1,7857 2,3377 4,1234 4,2857 

17 349 Ac 0,4348 0,1863 0,3106 1,1801 

17 381 Dc 0,5505 0,0917 0,4587 1,5596 

čas [d] 42 120     

11 353 R11 48,0690 87,0345     

 

 

Obr. 4 Hmotnostní úbytky v závislosti na čase jednotlivých ocelí série 6 
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Na obr. 5 jsou vidět korozní zplodiny (bodová, štěrbinová, rovnoměrná koroze) u 

nelegovaných konstrukčních materiálů (třída 11). U korozivzdorných ocelí je korozní 

přírůstek minimální (třída 17). Na obr. 6 jsou vyfoceny vzorky ocelí po odstranění korozních 

zplodin, u ocelí 11 321 a 11 353 je vidět mírné napadení bodovou korozí.  

 

Obr. 5 Vzorky ocelí série 6 - ponořeny v odkyselené vodě z odkyselovací  
kolony po 135 dnech, T = 100 °C 

 

 

Obr. 6 Vzorky ocelí série 6 - ponořeny v odkyselené vodě z odkyselovací kolony  
po 135 dnech, T = 100 °C, po mechanickém odstranění korozních zplodin 
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6.3.1.2 Série ocelí č. 7 - surová fenol-čpavková voda 

Největší korozní úbytky zaznamenala konstrukční oceli 11 373 se svarem (zn. S1), 

druhá ocel byla 11 321 (zn. 7, B7), jako třetí ocel byla 11 375 (zn. C12). 

 Nejlépe odolná vůči vodnému prostředí surové fenol-čpavkové vody je Cr-Ni 

austenitická korozivzdorná ocel 17 241 (zn. A7), druhá nejvíce vyhovující ocel je chromová 

martenzitická nerezavějící ocel 17 021 (zn. F8).  

V tabulce č. 10 jsou zaznamenány hodnoty korozních úbytků v závislosti změny 

hmotnosti na plochu. Tyto hodnoty byly vyneseny do grafu (obr. 7). 

Největší korozní úbytky byly zaznamenány u nelegovaných konstrukčních ocelí. U 

těchto ocelí byla porovnávána bodová a štěrbinová koroze (obr. 8 - 9).  

  Tab. 10 Hmotnostní úbytky vzorků ocelí série č. 7 

Série 7 - surová fenol-čpavková voda, T= 70 °C 

ocel značení 
m/S m/S m/S m/S 

[g/m2] [g/m2] [g/m2] [g/m2] 

čas [d] 15 42 91 145 

11 321 7 4,8780 22,0732 124,024 194,061 

17 241 A7 0,0391 0,0781 0,0781 0,0781 

17 021 F8 0,2894 0,2894 0,2572 0,2572 
11 373 

svar 
S1 5,8689 19,1738 215,071 316,068 

11 375 C12 3,0195 10,6169 75,4221 105,162 

17 349 Ad 0,7843 1,0458 0,5882 0,5882 

17 381 Dd 0,9091 2,2078 2,2078 1,6883 

čas [d] 27 76 130    

11321 B2 10,3371 24,6442 107,678   

11321 B7 25,4582 31,1554 243,028   
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Obr. 7 Hmotnostní úbytky v závislosti na čase jednotlivých ocelí série 7 

 Na obr. 8 jsou vidět korozní zplodiny nelegovaných konstrukčních materiálů. U ocelí 

11 321 byl proveden nátěr (B2 - bílý, B7 - šedý), který však nesplnil ochrannou funkci a po 

odloupnutí je vidět korozní napadení (obr. 9). U oceli 11 373 se svarem (S1) je vidět po 

zbavení korozních zplodin bodová a štěrbinová koroze. Ocel 17 241 vykazuje tmavší skvrny. 

 

Obr. 8 Vzorky ocelí série 7 - ponořeny v surové fenol čpavkové vodě 
po 145 dnech, T = 70 °C 
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Obr. 9 Vzorky ocelí série 7 - ponořeny v surové fenol-čpavkové vodě po  

145 dnech, T = 70 °C, po mechanickém odstranění korozních zplodin 

 

6.3.1.3 Série ocelí č. 8 - oddehtovaná amoniaková voda 

V tabulce č. 11 jsou zaznamenány hodnoty korozních úbytků v závislosti změny 

hmotnosti na plochu. Tyto hodnoty byly vyneseny do grafu (obr. 10) pro názorné porovnání.  

Největší korozní úbytky byly u nelegovaných konstrukčních ocelí. U těchto ocelí byla 

sledována bodová a štěrbinová koroze (obr. 11 - 12).  

Největší korozní úbytky zaznamenala konstrukční oceli 11 418 (zn. C1e), druhá ocel 

byla 11 321 (zn. 8), jako třetí ocel byla 11 321 s šedým nátěrem (zn. B3). 

 Nejlépe odolná vůči vodnému prostředí oddehtované amoniakové vody je Cr-Ni 

austenitická korozivzdorná ocel 17 241 (zn. A8), druhá nejvíce vyhovující ocel je chromová 

martenzitická nerezavějící ocel 17 021 (zn. F9).  
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      Tab. 11 Hmotnostní úbytky vzorků ocelí série 8 

Série 8 - oddehtovaná amoniaková voda, T = 70 °C 

ocel značení 
m/S m/S m/S m/S 

[g/m2] [g/m2] [g/m2] [g/m2] 

čas [d] 21 49 95 154 

17 241 A8 0,0365 0,0730 0,0365 0,1095 

17 021 F9 0,1311 0,1967 0,6557 0,3607 

11 321 8 16,4567 50,6299 133,2283 219,4094 

11321+bílá B8 5,2161 60,6916 31,2680 88,5303 

11321+šedá B3 21,7579 32,4784 37,0605 319,3084 

17 349 A1e 0,2415 1,2077 1,1111 1,0145 

17 381 D1e 0,0450 0,8108 0,9459 0,4505 

11 416 C1e 20,0535 62,6738 148,8235 244,3850 

11353, koks R7 0,9365 43,3445 116,3211 198,8294 

čas [d] 28 74 133    

11375 C9 18,8390 63,5390 122,8247   

 

 

Obr. 10 Hmotnostní úbytky v závislosti na čase jednotlivých ocelí série 8 
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 Na obr. 11 jsou vidět korozní zplodiny u legovaných ocelí 11 321 (zn. 8) a 11 353 

(R7). Z korozivzdorných ocelí jsou korozní přírůstky minimální. U oceli 11 321 byl proveden 

nátěr (B3 - bílý, B8 - šedý), po odloupnutí je vidět na obr. 12 korozní napadení.    

 
Obr. 11 Vzorky ocelí série 8 - ponořeny v oddehtované amoniakové vodě po 154 

dnech, T = 70 °C 
 

 
Obr. 12 Vzorky ocelí série 8 - ponořeny v oddehtované amoniakové vodě po 154 

dnech, T = 70 °C, po mechanickém odstranění korozních produktů 
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6.3.2 Průměrná korozní rychlost a korozní změny 

 V tab. 12 jsou vypočtené hodnoty průměrné korozní rychlosti, kde nejlépe dopadla 

duplexní nerezavějící ocel 17 381 (zn. Dc), nejhůře legovaná ocel 11 321 (zn. 6). 

 Z výpočtu korozních změn z odkyselené vody z odkyselovací kolony při teplotě 100°C 

vychází, že u nelegovaných ocelí (třídy 11) jsou zaznamenány korozní úbytky a u 

korozivzdorných ocelí (třídy 17) korozní přírůstky. 

  Tab. 12 Vypočtené hodnoty korozní rychlosti a korozních změn  

u série vzorků ocelí č. 6   

ocel značení 

průměrná rychlost 
koroze 

korozní změny 

[g.m-2.den-1] [ m/rok] 

17 241 A6 0,0142 6,6511 

17 021 F6 0,0150 7,0203 

17 021 F7 0,0359 16,7796 

11 321 6 0,8384 -392,3334 

11 353 R3 0,3718 -173,9705 

Cr-Ni-Mo M1 0,0176 8,2387 

11 373 V1 0,1746 -81,7191 

11 375 C11 0,0317 -14,8555 

17 349 Ac 0,0087 4,0906 

17 381 Dc 0,0116 5,4060 

11 353 R11 0,7253 -339,3974 

 

 V tab. 13 jsou vypočtené hodnoty průměrné korozní rychlosti, kde nejlépe dopadla 

chrom-niklová austenitická korozivzdorná ocel 17 241 (zn. A7), nejhůře nelegovaná ocel se 

svarem 11 373 (zn. S1). 

 Z výpočtu korozních změn ze surové fenol-čpavkové vody při teplotě 70 °C 

zaznamenala korozní přírůstek pouze austenitická korozivzdorná ocel 17 241 (zn. A7). 

Korozní úbytky u korozivzdorných ocelí byly oproti nelegovaných konstrukčních ocelí 

minimální.    
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  Tab. 13 Vypočtené hodnoty korozní rychlosti a korozních změn  

u série vzorků ocelí č. 7   

materiál značení 

průměrná rychlost 
koroze 

korozní úbytky 

[g.m-2.den-1] [ m/rok] 

11 321 7  1,3383 -626,2784  

17 241 A7  0,0005 0,2520  

17 021 F8  0,0018 -0,8300  

11 373 svar S1  2,1798 -1020,0262  

11 375 C12  0,7253 -339,3832  

17 349 Ad  0,0041 -1,8983  

17 381 Dd  0,0116 -5,4485  

11 321 B2  0,8283 -387,5980  

11 321 B7  1,8694 -874,8046  

 

V tab. 14 jsou vypočtené hodnoty průměrné korozní rychlosti, kde nejlépe dopadla 

chrom-niklová austenitická korozivzdorná ocel 17 241 (zn. A7), nejhůře nelegovaná ocel 

11 321 (zn. B3) s šedým nátěrem. 

 Z výpočtu korozních změn z oddehtované amoniakové vody při teplotě 70 °C 

zaznamenala korozní přírůstek pouze austenitická korozivzdorná ocel 17 241 (zn. A8).  

  Tab. 14 Vypočtené hodnoty korozní rychlosti a korozních změn  

u série vzorků ocelí č. 8   

materiál značení 

průměrná rychlost 
koroze 

korozní úbytky 

[g.m-2.den-1] [ m/rok] 

17 241 A8  0,0007 0,3327  

17 021 F9  0,0023 -1,0960  

11 321 8  1,4247 -666,7036  

11 321+bílý B8  0,5749 -269,0107  

11 321+šedý B3  2,0734 -970,2595  

17 349 A1e  0,0066 -3,0827  

17 381 D1e  0,0029 -1,3689  

11 418 C1e  1,5869 -742,5951  

11 353 R7  1,2911 -604,1686  

11 375 C9  0,9235 -432,1478  
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V odkyselené vodě z odkyselovací kolony vykazují vzorky korozivzdorných ocelí 

série č. 6 korozní přírůstky v řádech jednotek m/rok. Nelegované oceli série č. 6 vykazují 

korozní úbytky řádově v desítkách až stovkách m/rok.  

V surové fenol-čpavkové vodě (série č. 7) vykazuje korozní přírůstky pouze chrom-

niklová austenitická ocel 17 241, korozní úbytky korozivzdorných ocelí se pohybují v řádech 

jednotek m/rok. Nelegované konstrukční oceli série č. 7 vykazují korozní úbytky řádově ve 

stovkách až tisících m/rok.  

V oddehtované amoniakové vodě série č. 8 vykazuje korozní přírůstky také pouze 

chrom-niklová austenitická ocel 17 241, korozní úbytky korozivzdorných ocelí se pohybují 

v řádech jednotek m/rok. Nelegované oceli série č. 8 vykazují korozní úbytky řádově ve 

stovkách m/rok.   

6.3.3 Bodová koroze 

 V tab. 15 až 18 jsou uvedeny naměřené hloubky korozních bodů a vypočtené hodnoty 

faktoru bodové koroze. U série č. 7 po 91 dnech měla největší hloubky důlků nelegovaná ocel 

11 375 (zn. C12), po 145 dnech to byla ocel 11 321 (zn. 7). 

 U série č. 8 po 95 dnech měla největší hloubky důlků ocel 11 375 (zn. C9), po 154 

dnech nelegovaná ocel 11418 (zn. C1e). 

 Tab. 15 Série ocelí č. 7, po 91 dnech expozice 

Ocel 
č. měření Faktor 

bodové 
koroze 1 2 3 4 5 6 

C12 0,706 0,31 0,322 0,364 0,4 - 1,6794 
S1 0,352 0,164 0,231 0,408 0,275 0,296 1,4183 
7 0,203 0,123 0,331 0,305 - - 1,3763 

  

    Tab. 16 Série ocelí č. 7, po 145 dnech expozice 

Ocel 
č. měření Faktor 

bodové 
koroze 1 2 3 4 5 

7 0,398 0,184 0,156 - - 1,6179 
C12 0,551 0,704 0,809 0,469 0,195 1,4828 
S1 0,137 0,459 0,177 0,458 0,255 1,5444 
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      Tab. 17 Série ocelí č. 8, po 95 dnech expozice 

Ocel 
č. měření Faktor 

bodové 
koroze 1 2 3 4 

8 0,41 0,3 0,23 0,43 1,2555 
R7 0,37 0,5 0,3 0,6 1,3559 
C9 0,15 0,33 0,75 - 1,8293 
C1e 0,32 0,12 0,14 0,15 1,7534 

 

    Tab. 18 Série ocelí č. 8, po 154 dnech expozice 

Ocel 
č. měření Faktor 

bodové 
koroze 1 2 3 4 5 

R7 0,62 0,708 0,808 0,575 0,467 1,2712 
C9 0,634 0,815 0,766 0,825 - 1,0855 
C1e 0,181 0,038 0,378 - - 1,8995 

8 0,151 0,059 0,181 0,227 - 1,4693 
B3 0,314 0,292 0,387 0,189 0,231 1,3694 

 

Na obr. 13 je vidět bodová koroze u oceli 11 373 (zn. S1), po 91 dnech a očištění 

povrchu, pozorováno stereomikroskopem. 

 

Obr. 13 Bodová koroze, série vzorků 7 - ocel 11 373 
 po 91 dnech, prostředí fenol-čpavkové vody 
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 Na obr. 14 je bodová a štěrbinová koroze oceli 11 375 (zn. C12), po 91 dnech na 

původním zokujeném povrchu. 

 

Obr. 14 Bodová (důlková) a štěrbinová koroze u oceli 11 375, 

po 91 dnech, prostředí fenol-čpavkové vody 

 

 Na obr. 15 je zobrazena bodová koroze ve středu vzorku oceli 11 321 (zn. 7), po 91 

dnech. 

 

Obr. 15 Bodová koroze u oceli 11 321, po 91 dnech, prostředí 
fenol-čpavkové vody 
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7 Závěr 

 Teoretickou částí této diplomové práce je literární rešerše, která zahrnuje vodné 

prostředí koksovny, vlastnosti, použití, výskyt a účinky na lidské zdraví obsahujících 

sloučeniny těchto vod. Dále pojednává o stručné charakteristice, chemickém složení, 

fyzikálních a mechanických vlastnostech ocelí, vhodných pro koksárenské potrubí. Poslední 

část teorie je věnována hlavním druhům korozního napadení ocelí.  

 V experimentální části je popsáno provedení a vyhodnocení expozičních korozních 

zkoušek. Provedení a výpočet průměrné korozní rychlosti vzorků ocelí, jejich korozní změny 

a faktor bodové koroze. 

 Stupeň korozního napadení u série vzorků ocelí zkoušených v odkyselené vodě je u 

korozivzdorných ocelí o 2 řády menší než u nelegovaných ocelí. Ponorové zkoušky 

v odkyselené vodě vykazují nižší stupeň korozních změn než u ostatních použitých vodných 

prostředí. U série vzorků ocelí testovaných v surové fenol-čpavkové vodě je stupeň korozního 

napadení u korozivzdorných ocelí téměř o 3 řády menší než u nelegovaných ocelí. U 

ponorové zkoušky v surové fenol-čpavkové vodě je korozní napadení poměrně značné, což 

může mít za následek výskyt iontů chlóru. Stupeň koroze u série vzorků ocelí exponovaných 

v oddehtované amoniakové vodě je u korozivzdorných ocelí o téměř 3,5 řádů menší než u 

nelegovaných ocelí.  

Na vysokolegovaných ocelích docházelo k mírnému ztmavnutí povrchu, 

pravděpodobně způsobené tenkými nánosy látek z vodného prostředí.   

 Při sledování povrchu na stereomikroskopu byla na nelegovaných ocelích 

nerovnoměrná, hlavně bodová koroze v prostředí surové fenol-čpavkové vody a oddehtované 

amoniakové vody. Na vybraných vzorcích nelegovaných ocelí byly změřeny a porovnány 

hloubky korozních bodů. 

 U nelegovaných ocelí jsou zjištěny největší korozní úbytky. Nejmenší korozní změny 

byly zjištěny u korozivzdorných ocelí obsahující vyšší procento chrómu (18 - 24 %), který 

zajišťuje pasivitu a tím menší náchylnost ocelí ke vzniku koroze. Pří výrobě koksárenského 

potrubí je dále potřeba zohlednit mechanické vlastnosti ocelí, svařitelnost a také ekonomickou 

dostupnost. 
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