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Abstrakt 

Bakalářská práce se vztahuje k řešení problému výběru vhodné teplosměnné trubky 

z ocelí ČSN 11353 a ČSN 17240 pro ohřev vody v hlušině odvalu. Teoretická část práce 

shrnuje základní poznatky pro řešení koroze především u trubkových výrobků. K praktické 

části práce byly dodány trubky ocelí uvedených jakostí ve stavu po expozici a ve stavu 

původním, které jsou povaţovány za etalony. Úkolem praktické části práce je hodnocení 

korozního úbytku tloušťky stěny těchto ocelí. Na vzorcích trubky oceli ČSN 11353 je 

detekován korozní úbytek okolo 54 μm. Dále je provedeno hodnocení povrchu dodaných 

trubek, metalografické hodnocení odebraných vzorků a SEM analýza nalezených korozních 

produktů.  

 

Klíčová slova: Koroze, austenit, SEM analýza, korozní úbytek, teplosměnné trubky 

 

 

Abstract 

This thesis relates to the problem of choosing a suitable heat transfer tubes from the 

steels ČSN 11353 and ČSN 17240 for water heating in the tailings dump. The theoretical part 

of this thesis summarizes the basic information for method of solution corrosion, especially in 

tubular products. To the practical part of this work were supplied steel tubes of the mentioned 

grades in the state after exposure and in original condition, which are considered standards. 

The task of the practical work is the evaluation of corrosion decrease of wall thickness of 

steels. On the tube samples of steel ČSN 11353 is measured corrosion decrease about 54 µm. 

Further on, an evaluation of the surface of supplied tubes is performed, metallographic 

evaluation of samples taken and SEM analysis of found corrosion products. 

 

Keywords: Corrosion, austenite, SEM analysis, corrosion decrease, heat transfer tubes 
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1    ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné teplosměnné trubky měřením úbytku 

tloušťky její stěny po expozici v korozním prostředí hlušinové sypaniny odvalu. Dodané 

teplosměnné trubky by měly slouţit k ohřevu vody v prostředí odvalu.  

Při těţbě uhelných loţisek se do odvalů a výsypek dostává v hlušině poměrně velké 

mnoţství uhelné hmoty. Tato hmota oxiduje a oxidační proces velmi často přechází v hoření, 

tzv. prohořívání odvalů. Tento proces trvá v řadě případů i čtyřicet let. Vzniklé teplo dosud 

unikalo bez uţitku do ovzduší. Teplota uvolněná hořením se pohybuje v rozmezí 50 -

 80 °C [1]. Trubky pouţité pro vyuţití tohoto termického potenciálu musí odolat agresivitě 

sypaniny a rovněţ průtoku vody po celou dobu ţivotnosti vybudovaného zařízení.  

Půdy jsou tvořeny plynnou, kapalnou a tuhou fází, vlastním korozním prostředím půd je 

fáze kapalná, která dává půdě elektrickou vodivost. Korozní procesy probíhají především 

s kyslíkovou depolarizací v elektrolytu. Koroze v půdě a zeminách je výsledkem všech 

současně probíhajících reakcí makročlánků a mikročlánků [2]. 

Cílem této bakalářské práce je posouzení aktuálního stavu napadení korozí a zároveň 

porovnání spolehlivosti trubek ocelí ČSN 11353 a ČSN 17240, vystavených po dobu šesti 

měsíců uvedenému prostředí. Práce nejprve shrnuje literární poznatky k problematice celkové 

i lokalizované koroze se zaměřením na trubkové výrobky. V praktické části pak řeší samotné 

korozní napadení a úbytek materiálu. Velikost napadení je měřena na metalografických 

vzorcích na optickém mikroskopu a porovnávána se vzorky, které jsou v původním stavu. 

Posuzuje vzniklé korozní produkty a vhodnost pouţití daných materiálů pro uvedenou 

expozici. 
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2    KOROZNÍ NAPADENÍ 

2.1. Celková koroze  

Celková koroze probíhá na celém povrchu kovu, který je vystaven koroznímu 

prostředí [3]. Povrch se rozpouští celý, rovnoměrně, a dochází ke stejnoměrnému úbytku 

kovu [4]. Napadení začíná probíhat, stykem kovu s korozním prostředím, na zvlášť aktivních 

místech. Aktivita těchto míst je určena korozními podmínkami, přičemţ počet míst na 

povrchu je závislý na reaktivitě kovu a prostředí za daných podmínek. Po odstranění jednoho 

aktivního místa z povrchu se objevuje jiné. Střídáním aktivních a neaktivních míst dochází 

k rovnoměrnému napadení (obr. 1). Tak jsou napadány kovy za podmínek, kdy dostatečná 

koncentrace iontů H
+
 nebo OH

+
 podmiňuje vznik rozpustných korozních produktů 

a v prostředí je přítomno tolik aktivujících iontů, ţe jsou schopny porušovat přirozené 

kysličníkové vrstvy na mnoha místech. Rovnoměrně jsou napadeny kovy i v těch případech, 

kdy je celková korodovaná plocha pokryta korozními zplodinami, jestliţe vznikající zplodiny 

umoţňují stejnoměrnou difúzi iontů po celém fázovém rozhraní [5]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.  Celková koroze [6] 

 

Při niţší reaktivitě systému je počet aktivních míst mnohem menší. Jsou-li tato místa 

z povrchu odstraněna a koroze je na této částí povrchu zpomalena, ať uţ z důvodu niţší 

aktivity kovu nebo zmenšení aktivity prostředí pro ztíţení difúze vrstvou korozních zplodin, 

rozšiřuje se napadení do stran. Tímto způsobem vznikají mělké skvrny, které nezasahují do 

větší hloubky kovu. Tento druh napadení, tzv. skvrnité napadení, přechází delším působením 

prostředí, kdy se jednotlivé skvrny spojují, na napadení rovnoměrné [5]. 
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2.2. Lokalizované typy koroze  

V případě nehomogenních vlastností kovu, sloţení prostředí, sloţení korozních zplodin, 

různé rychlosti transportu sloţek prostředí i zplodin v různých částech povrchu přechází 

skvrnité napadení na napadení nerovnoměrné. Při nerovnoměrném napadení je korozí 

zasaţena část korodovaného povrchu nebo celý povrch. Hloubka proniku je v tomto případě 

v některých místech podstatně větší neţ v místech jiných. Příčinou nerovnoměrné koroze 

bývají koncentrační články (např. rozdílné provzdušnění), styk korozně odlišných kovů, 

teplotní rozdíly apod. [5]. 

Lokalizované typy koroze:  

 Galvanická koroze 

 Štěrbinová koroze 

 Bodová koroze 

 Mezikrystalová koroze 

 Selektivní koroze 

 Erozní koroze 

 Korozní praskání [6] 

2.2.1. Galvanická koroze  

Galvanická koroze vzniká vytvořením elektrochemické vrstvy mezi dvěma kovy, 

elektrochemicky ušlechtilejším a méně ušlechtilým [6]. Kontaktem těchto dvou různých kovů 

vzniká korozní makročlánek, případně u strukturních sloţek jednoho materiálu mikročlánek. 

Celek se projevuje nepříznivě buď celkovým zvýšením rychlosti koroze, nebo jejím 

soustředěním do anodických míst (měně ušlechtilých). Spojením ušlechtilejšího a méně 

ušlechtilého kovu se anodická reakce soustředí na méně ušlechtilý kov, zatímco katodická 

reakce probíhá na obou (obr. 2). K intenzitě a dosahu korozního článku přispívá dobrá 

vodivost korozního prostředí. Činnost korozních článků tedy podporují i neagresivní 

elektrolyty v roztoku [7]. 

 

 

 

Obr. 2.  Galvanická koroze [6] 
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Kombinace dvou kovů můţe způsobovat, ţe korozní produkty jednoho kovu znečišťují 

prostředí a zhoršují tak korozní podmínky pro kov druhý. Tzv. kontaminace například hliníku 

sloučeninami těţkých kovů (měď, rtuť) podstatně sniţuje ochranné vlastnosti jeho pasivní 

vrstvy [7]. 

2.2.2. Štěrbinová koroze  

Štěrbinová koroze probíhá v jemných kapilárách nebo v místech se špatným oběhem 

prostředí. Různá koncentrace iontů v elektrolytu, ve štěrbině a na jejím ústí vytváří 

koncentrační článek s anodovou oblastí rozpouštění na okraji štěrbiny. Koncentrační článek 

také vyvolávají rozdíly v dostupnosti kyslíku na povrchu kovu, v němţ je naopak anodová 

oblast rozpouštění uvnitř štěrbiny, zatímco vnější část s přístupem kyslíku tvoří 

katodu (obr. 3). To je zvláště charakteristické pro kovy a slitiny schopné pasivace. 

Koncentrační články jsou typické při korozi v aktivním stavu i u vypařování vody při hladině 

nebo na okraji kapky, to vede k růstu koncentrace v okolí hladiny. Korozi můţe také urychlit 

vzdušný kyslík, který má při hladině nebo na okraji kapky snadnější přístup neţ pod hladinou 

nebo do středu kapky vody na povrchu kovu [7]. 

Prevence výskytu tohoto napadení spočívá především v konstrukci, zabraňující vzniku 

nespojitých svarů, omezením konstrukčních spojů vytvářejících štěrbiny a drsnosti povrchu, 

která by při styku dvou součástí mohla vytvářet štěrbiny [8]. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.  Štěrbinová koroze, anodové 

rozpouštění oblasti uvnitř štěrbiny [6] 

2.2.3. Bodová koroze  

Bodová koroze se projevuje zejména u pasivovatelných kovů v přítomnosti některých 

aniontů (zejména chloridy). Typická je pro hliník a korozivzdorné oceli [6, 8]. Při celkově 

malém úbytku materiálu dochází k rychlé perforaci i velké tloušťky materiálu. Ionty halogenů 

pronikají pasivní korozivzdornou ocelí daleko rychleji neţ ionty jiných látek. Na místech 

porušeného povrchového filmu nastává rychlá koroze postupující do hloubky, která můţe 
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způsobit úplné proděravění i poměrně tlustého plechu nebo trubky. Body se tvoří v místech, 

kde není povrchový film spojitý, popř. v místech vad materiálu vyúsťujících na povrch, 

nekovových vměstků, hranic zrn nebo jiných nehomogenit povrchu. V místě poruchy pasivní 

vrstvy vzniká důlek, ve kterém migrací vzrůstá koncentrace agresivních iontů a hydrolýzou 

korozních produktů klesá hodnota pH. Tím se vytvářejí stále agresivnější podmínky. Vzniklý 

důlek se dále šíří a malá velikost ústí důlku nedovoluje výměnu roztoku uvnitř (obr. 4). 

Lokalizace napadení je dána tím, ţe aktivně korodující vnitřek důlku je obětovanou anodou 

pro ostatní pasivní povrch. Zvýšená koncentrace chloridových iontů urychluje rozpouštění 

kovu za příznivých podmínek. V počátečních stádiích můţe být zvyšování koncentrace iontů 

rušeno pohybem strojní součásti, nebo roztoku. Zůstane-li však kov dostatečně dlouhou dobu 

v klidu, vznikne zárodek bodu. Pro pochod je příznivý i obvykle se uplatňující gravitační 

efekt. Bod je často pokryt membránou 

korozních produktů, jeţ mohou, pokud 

odpadnou, iniciovat další body v místě 

zachycení na povrchu [7, 8]. 

 

 

 

Obr. 4.  Bodová koroze [6] 

2.2.4. Mezikrystalová koroze  

Příčinou mezikrystalové koroze je strukturní a chemická nehomogenita kovu na 

hranicích zrn. Projevuje se především u korozivzdorných ocelí po nevhodném tepelném 

zpracování, při němţ na hranicích zrn vznikají oblasti ochuzené o chrom v důsledku tvorby 

karbidů typu M23C6, M6C (obr. 5). Ty vedou ke sníţení obsahu chromu pod 12 % 

zajišťujícího snadnou pasivovatelnost slitiny 

(obr. 6). Při napadení zůstává povrch zdánlivě 

neporušen. Soudrţnost slitiny ale můţe být 

poškozena v celém průřezu součásti [8, 9, 10]. 

 

 

 

 

Obr. 5.  Mechanismus mezikrystalové koroze [8] 



8 

 

Nástup mezikrystalového napadení můţe být zapříčiněn různými činiteli, zahrnujícími 

obohacení nebo ochuzení o jisté slitinové prvky v oblasti hranic zrn nebo koncentrací nečistot 

uvnitř oblastí hranic. Hranice zrn pak působí jako anody, zatímco rozměrově mnohem větší 

zrna jsou katodami, coţ můţe silně zvýšit rychlost průniku koroze. S korozí je třeba počítat 

zejména u rozměrných součástí, které není moţno tepelně zpracovat. Po běţném 

rozpouštěcím ţíhání při teplotě 1000 aţ 1150 °C 

následovaném rychlým ochlazením se uhlík 

rozpustí v tuhém roztoku a zadrţí v přesyceném 

roztoku [9, 10]. 

 

 

Obr. 6.  Schéma mezikrystalová koroze [6] 

2.2.5. Selektivní koroze  

Při selektivní korozi dochází korozními procesy k odstranění jedné sloţky slitiny. 

Typickým představitelem tohoto je odzinkování mosazí, kdy se část původního materiálu 

slitiny mědi a zinku přemění na houbovitou měď. Dochází k tomu buď v celé vrstvě 

u povrchu, nebo lokálně [8]. Jestliţe korodující fáze tvoří takovou část struktury, která 

umoţňuje i jen mechanické odstraňování zbývajících fází, vzniká obvykle rovnoměrné 

korozní napadení. V případě, ţe korodující fáze je ve struktuře přítomna v menším mnoţství, 

vzniká napadení selektivní a jeho tvar je závislý na tvaru a rozloţení korodující fáze (obr. 7). 

Ve většině případů se tato fáze liší chemickým sloţením od fází nekorodujících. Za určitých 

podmínek ale také mohou korodovat jen některá zrna jednofázové struktury, například pásma 

zrn odlišné velikosti, pásma tvořená jednotlivými vměstky. Základní vlastností korozního 

prostředí, které má vyvolat selektivní korozi, je schopnost pronikat úzkou štěrbinou anebo 

schopnost pronikat napadenou fází [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.  Selektivní napadení [6] 
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2.2.6. Erozní koroze  

Erozní koroze je výsledkem kombinace elektrochemické reakce spolu s materiální 

ztrátou způsobenou mechanickým opotřebováváním. Při styku rychle proudící kapaliny nebo 

plynu můţe docházet k čistě mechanickému poškozování pasivní vrstvy kovového materiálu. 

Poškození se dále zvyšuje s obsahem částic v daném médiu (pevných, kapalných, plynových 

bublin). Pokud je proudící médium elektrolyticky vodivé, pak velmi často při erozním účinku 

prostředí dochází ke zvýšení rychlosti koroze kovových materiálů. K napadení dochází i za 

podmínek, kdy vlastní mechanické poškozování je velmi malé. Přestoţe je kov v daných 

podmínkách samopasivovatelný, obnovení pasivní vrstvy v místě kolize, třeba částicí, je 

spojeno s významným anodickým rozpouštěním kovu (obr. 8). Opakovaný erozní účinek 

částic tak nedovolí, aby se na povrchu vytvořila ochranná vrstva, která bez erozního účinku 

zajišťuje přijatelnou korozní rychlost [6, 8]. 

 

 

 

Obr. 8.  Erozní koroze [6] 

2.2.7.    Korozní praskání  

Korozní praskání je kombinací působení koroze a mechanického napětí. Při korozním 

praskání vznikají a rostou v materiálu trhliny (obr. 9), ty se šíří ve struktuře kovu buď po 

hranicích zrn (mezikrystalicky) nebo přes zrna (transkrystalicky). Mechanizmus korozního 

praskání mnoha technicky důleţitých materiálů se vysvětluje aktivním rozpouštěním na čele 

trhliny, která zároveň působí jako koncentrátor napětí. Pro vznik korozního praskání není 

vţdy nutné vnější mechanické namáhání, ale stačí jen vnitřní pnutí např. po tváření za 

studena. Iniciace korozní trhliny bývá v místech porušení pasivní vrstvy tahovým pnutím 

a šíří se po hranicích zrn nebo po skluzových rovinách, není-li rychlost repasivace dostatečně 

velká. Místem vzniku korozní trhliny můţe být i lokalizovaná koroze na povrchu [8]. 
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Existují dvě základní formy korozního praskání, a to korozní praskání při vysokém 

a nízkém pH. Při vysokém (pH 9) jsou trhliny četné mělké a podélné vytvořené 

mezikrystalicky. Rychlost šíření roste exponenciálně se zvyšováním teploty a napětí. Při 

nízkém, téměř neutrálním pH se trhliny tvoří transkrystalicky, nezávisle na teplotě [11]. 

 

 

 

 

Obr. 9.  Korozní praskání [6] 
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3    KOROZE OCELÍ 

Koroze ţeleza ve vodách 

Termodynamické hodnoty reakcí mezi kovy a roztoky shrnul M. Pourbaix v diagramech 

potenciál-pH pro systém kov voda aj., které určují hranice moţnosti průběhu koroze kovů 

a řešení otázek protikorozní ochrany. U diagramů potenciál-pH přísluší vyznačené oblasti 

termochemicky stabilním sloučeninám kovů [9].  

Spodní oblast diagramu potenciál – pH, ţeleza pro vodní prostředí (obr. 10), přísluší 

korozi nepodléhajícímu kovovému stavu, imunnímu [6, 9]. Oblasti levé části diagramu 

odpovídají stabilitě iontů ţeleza v roztoku. Jejich mocenství stoupá s rostoucím potenciálem. 

Ţelezo za těchto podmínek podléhá 

korozi v aktivním stavu. Pravá oblast 

diagramu odpovídá sloučeninám Fe2O3 

a Fe3O4. Přerušované čáry pak znamenají 

elektrochemickou rovnováhu vody 

s produkty její redukce vodíkem 

a oxidace kyslíkem. Oblast mezi těmito 

čarami je oblast stability vody [9]. 

 

 

Obr. 10. Pourbaixův diagram potenciál-pH 

ţeleza pro vodní prostředí 25 °C            

převzato a upraveno z [6] 

 

Přírodní i průmyslové vody ovšem obsahují kyseliny, zásady, soli a rozpuštěné plyny. 

Uplatňují se také další činitelé jako biologické organismy, proudění a teplota. Při korozi má 

větší význam neţ chemické sloţení oceli např. pro vznik důlkového napadení různý stav 

zokujení nebo zkorodování a čistota povrchu. Koroze je závislá především na sloţení 

vody [5]. 

Koroze ţeleza v půdách 

Jedná se v podstatě o korozi ve vodě různého sloţení, pro její mechanismus platí stejné 

zákonitosti, jako pro korozi kovů v neutrálních prostředích. Studium se neobejde bez 
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sledování vlastností půdy z hlediska jejího významu pro korozi. Koroze oceli v půdě je řízena 

katodickou reakcí [5]. Provzdušnění půdy má pro charakter a velikost reakce větší vliv neţ 

její chemické sloţení a vlastnosti oceli. Kromě rozměrového úbytku oceli se v půdě vyskytuje 

i důlková koroze vlivem nehomogenit půdního elektrolytu. Při hodnocení provzdušnění se 

vychází z měření měrného odporu půdy. Uplatňuje se rovněţ činnost půdních makročlánků, 

tedy oblastí s horším provzdušněním, které představují anodu elektricky vodivější. 

Rozhodujícím činitelem mohou být rovněţ bakterie. Vyšší korozi oceli lze předpokládat 

v půdách s malým měrným odporem, s obsahem sloučenin síry a částečně i některým 

aktivátorem koroze ţeleza, jako jsou chloridy a CO2. V praxi to mohou být půdy těţké jílové, 

rašelinné, močály. Dobře provzdušněné půdy jako lehké písčité s vysokým měrným odporem 

znamenají nejméně nebezpečné podmínky [5]. 

3.1. Nelegované a nízkolegované oceli 

Obsahem do 0,3 %C a max. 2-3 % dalších prvků, jsou jedním z nejběţnějších 

konstrukčních materiálů. Pouţívají se pro výrobu skladovacích nádrţí a tlakových nádob, 

různých produktovodů a jiných konstrukcí. V suchém vzduchu vzniká na oceli tenká ochranná 

vrstva oxidů ţeleza. V přítomnosti elektrolytů (vodné roztoky solí, vlhký vzduch apod.) je 

však tato vrstva málo stabilní. Za podmínek kyslíkové i vodíkové depolarizace bývá prvním 

pevným korozním produktem Fe(OH)2, podléhající poté dalším změnám. Výsledkem jsou pak 

vrstvy s různými ochrannými účinky, jako např. γ-FeOOH, α-Fe2O3 (v prostředích 

s dostatečným mnoţstvím kyslíku) nebo Fe3O4, γ-Fe2O3 (v prostředích s omezeným přístupem 

kyslíku), souhrnně jsou tyto produkty označovány jako rez. Uhlíkové a nízkolegované oceli 

jsou ve většině prostředí nestabilní, podléhají různým typům napadení a musí být 

chráněny [8]. 

V atmosférických podmínkách podléhají nelegované uhlíkové a nízkolegované oceli 

korozi, která zpravidla nepřesáhne rychlost 30 aţ 80 mm.a
-1

 [8]. Samostatnou skupinou 

konstrukčních ocelí tvoří oceli nízkolegované se zvýšenou odolností proti atmosférické 

korozi, u nás známé pod značkou Atmofix (tab. 1) [12]. Charakterizovány jsou tím, ţe za 

vhodných atmosférických podmínek na svém povrchu vytvářejí postupně vrstvu oxidů 

(patiny), která má příznivé mechanické, fyzikálně-chemické i chemické vlastnosti. 

Svařitelnost těchto materiálů je velmi dobrá a lze vyuţít všech běţných postupů. Vzhledem 

k tomu, ţe oceli netrpí křehnutím za nízkých teplot, není nutné oblasti svarů tepelně 

uzdravovat. Oceli jsou vhodné pro stavbu mostů, komínů, potrubí a konstrukci vagónů [13]. 
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Tab. 1.  Chemické sloţení ocelí, Atmofix a Corten (USA)  

 

3.1.1. Nelegované oceli v některých prostředích 

Voda 

Přírodní vody jsou zředěným roztokem elektrolytů. Jejich agresivita vůči oceli je 

především závislá na schopnosti vody vylučovat vrstvy uhličitanu vápenatého. Tato reakce je 

především závislá na obsahu 𝐶𝑎2+,𝐶𝑂3
2−,𝐻𝐶𝑂3

−,𝐶𝑂2,𝐻
+ i dalších iontů na teplotě. Vrstva 

uhličitanu, která se na oceli z vody vyloučí, představuje bariéru, která ztěţuje difúzi kyslíku 

a jiných sloţek roztoku k povrchu ţeleza a naopak difúzi korozních produktů ţeleza 

v obráceném směru. Při tvorbě souvislé vrstvy uhličitanu vápenatého je koroze ţeleza menší, 

neţ za podmínek, kdy se uhličitan vápenatý netvoří a povrch pokrývají pouze vrstvou rzi. 

Velmi agresivní vody jsou vody s nízkou uhličitanovou tvrdostí, jako dešťová a destilovaná. 

Naopak minerální vody díky nízkému obsahu kyslíku jsou málo agresivní [7]. 

Půda 

Půdní koroze má především elektrochemický charakter, který je umoţněn přítomností 

půdního elektrolytu, tedy vody a v ní rozpuštěných látek. Provzdušnění půdního elektrolytu je 

rozdílné a závisí na druhu půdy. Silně agresivní jsou půdy kyselé, případně půdy obsahující 

organické kyseliny. Rovnoměrné napadení se vyskytuje u půd dobře provzdušněných, naopak 

v půdách špatně provzdušněných působí lokalizovaná koroze [7]. 

Roztoky solí 

Zvyšováním koncentrace soli ve velmi zředěném vodném roztoku se zvyšuje elektrická 

vodivost roztoku. Tím je ovlivňována moţnost průběhu elektrochemické koroze, coţ se 

projevuje zrychlením koroze [7]. 
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Kyselá prostředí 

Rychlost koroze se zvětšuje s koncentrací vodíkových iontů a při sniţování přepětí této 

reakce vlivem nečistot ve slitině nebo prostředí. Vysoká koncentrace vodíkových iontů 

podporuje vodíkovou depolarizaci [7]. 

3.2. Korozivzdorné oceli 

Korozivzdorné oceli se člení podle jejich chemického sloţení (tab. 2) a struktury [9]. 

Korozivzdorné oceli jsou slitiny ţeleza s obsahem 12-30 %Cr, aţ 30 %Ni nebo 24 %Mn 

s obsahem několika procent slitinových prvků. Základním prvkem však stále zůstává ţelezo 

a jeho slitina s uhlíkem [6]. Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v jednotlivých typech 

prostředí závislá na stabilitě pasivní vrstvy, která zaručí jejich dlouhodobou stálost při 

minimálním korozním úbytku. Při nerespektování podmínek stability pasivní vrstvy, např. 

omezená koncentrace chloridů, nízký obsah kyslíku, moţnost lokálního okyselení apod., 

můţe vést k poškození těchto materiálů lokalizovaným napadením, v čase kratším, neţ by za 

daných podmínek mohlo být pozorováno v daném prostředí u ocelí nelegovaných [8].  

 

Korozivzdorné oceli se rozdělují podle struktury do těchto skupin: 

• martenzitické 

• feritické 

• austenitické 

• dvoufázové:  

• precipitačně vytvrditelné - martenzitické a austenitické [14] 

Vliv slitinových prvků ve vztahu k železu můžeme rozdělit na dvě skupiny prvků: 

a. feritotvorné: chrom, křemík, titan, hliník, niob, berylium, vanad, wolfram 

b. austenitotvorné: nikl, uhlík, dusík, mangan, měď [9]  



15 

 

Tab. 2.  Rozdělení korozivzdorných ocelí podle chemického sloţení, jejich hlavní vlastnosti 

3.2.1. Feritické a poloferitické korozivzdorné oceli 

Feritické korozivzdorné oceli obsahují 13 - 30 %Cr, obsah uhlíku je zpravidla pod 

0,1 %. Chrom, který není vázán na uhlík ve formě karbidu, určuje korozní odolnost. Feritické 

korozivzdorné oceli se vyznačuji nepřítomností přeměny na austenit při ohřevu aţ do teplot 

900 °C, takţe při ochlazování nevzniká martenzit. Jsou proto nekalitelné. Pouţití těchto ocelí 

je výhodné vzhledem k jejich odolnosti proti koroznímu praskání [14, 15]. Po zahřátí nad 

teplotu 900 °C tyto oceli vykazují částečně austenitickou přeměnu a po ochlazení se dostává 

částečně smíšené struktury, pak hovoříme o ocelích poloferitických [14]. 

3.2.2. Austenitické korozivzdorné oceli 

Strukturu těchto oceli tvoří převáţně austenit. Struktura vzniká při dostatečném obsahu 

prvků rozšiřujících oblast austenitu (Ni, Mn, N). Základním typem je chrom-niklová 

austenitická ocel s 18 %Cr a 9 %Ni. Pro docílení poţadované korozní odolnosti 

a mechanických vlastností, se přidávají další legující prvky. Pro zachování austenitické 

struktury však musí být působení austenitotvorných a feritotvorných prvků vyváţené [15]. 

Velmi vhodné mechanické a zpracovatelské vlastnosti austenitických ocelí z nich činí takřka 

univerzální konstrukční materiál pro stavbu mnoha typů zařízení, u nichţ se vyţaduje vysoká 

korozní odolnost. Jsou však pouţitelné pro omezený typ prostředí. Nerespektování 

náchylnosti těchto ocelí k lokalizované korozi v prostředích obsahujících Cl
-
 vede k tomu, ţe 

z 63 % jsou tyto oceli poškozovány korozním praskáním a štěrbinovou korozí v prostředích 

zdánlivě neagresivních, např. v neutrálních roztocích s nízkou koncentrací chloridových 

iontů [8]. 
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Typy austenitických korozivzdorných ocelí lze podle obsahu základních slitinových prvků 

rozdělit na: 

 Chrom-niklové oceli s 12-25 %Cr, 8-28 %Ni, 0,01-0,15 %C  

 Chrom-mangan-niklové oceli s 12-22 %Cr, 5-12 %Mn, 3-8 %Ni, 0,02-0,15 %C 

s vyššími mechanickými charakteristikami a odolnosti proti korozi za 

specifických podmínek 

 Chrom-manganové oceli s 10-18 %Cr, 14-25 %Mn, 0,02-0,08 %C [9] 

3.2.3. Austenitické korozivzdorné oceli v některých prostředích 

Atmosféra 

Atmosférické napadení těchto ocelí je zcela nepatrné, oceli si zachovávají světlý kovový 

vzhled. Hmotnostní úbytky jsou většinou neměřitelné. Ve znečištěných atmosférách 

průmyslových oblastí mohou být napadány bodově, proto se doporučuje přísada 3 % 

Molybdenu [7]. 

Voda 

Austenitické oceli odolávají vodám různého původu bezpečně do teploty 60 °C. Pro 

vody se zvýšeným obsahem chloridů je doporučeno legování Molybdenem. Ve slané vodě je 

pro vznik pasivní vrstvy na povrchu oceli nutný přístup kyslíku, v místě štěrbin nebo mezi 

nánosy pevných látek se pak projevuje místní napadení [7]. 

Roztoky solí 

Oceli odolávají vodným roztokům solí, za předpokladu, ţe nejsou přítomny halogeny. 

Při vyšších obsazích kyseliny a za zvýšené teploty je třeba oceli legovat Molybdenem. Ionty 

halogenů mohou především u zvláště kyselých a oxidačních roztoků solí vyvolávat 

porušování pasivního filmu a bodovou korozi [7]. 

Kyselá prostředí 

Odolnost austenitických korozivzdorných ocelí např. v kyselině sírové je jen za chladu 

ve slabých roztocích do obsahu 5 % a v silných roztocích s obsahem nad 80 %. Odolnost 

zvyšuje přísada molybdenu. Odolnost v kyselině dusičné je aţ do bodu varu pro koncentrace 

do 50 %. Roztoky kyseliny fosforečné se nepovaţují za silně korozivní, pokud teplota 

nepřekročí 80-100 °C [7]. 
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4    KOROZE A OCHRANA TRUBEK 

4.1. Odolnost trubek 

Materiál trubek s rychlostí koroze 0,1 𝑔.𝑚−2.ℎ−1  se obvykle hodnotí jako zcela 

odolný, v některých případech tyto ztráty mohou být zcela nepřípustné. Například při bodové 

korozi na malých částech povrchu můţe nastat perforace stěny trubky. V trhlinách a jiných 

nerovnostech můţe vzniknout koroze štěrbinová. Stykem různých kovů pak koroze 

galvanická. Obzvláště nebezpečné jsou napadení závislé na struktuře: mezikrystalová koroze 

a korozní praskání za napětí. Cyklickým nebo střídavým mechanickým namáháním pak 

vzniká korozní únava a třecí koroze [9]. 

Korozní vlivy jsou rozdílné. Při nevhodně zvoleném materiálu vyvolávají těţké korozní 

škody i velmi slabě agresivní prostředí, jako například pouţití vody z vodovodní sítě jako 

chladícího média způsobuje při odpařování a vysráţení solí na horkých stěnách trubek 

austenitických chromniklových ocelí korozní praskání. U důleţitých zařízení se proto jakost 

trubek prověřuje jiţ u výchozích materiálů analýzou taveb, kontrolami stupně stabilizace, 

odolnosti proti mezikrystalové korozi atd. Během výroby a po jejím skončení je sledováno 

ţíhání pro odstranění pnutí, kontroluje se jakost povrchu trubek na podkladě etalonů, spolu se 

stoprocentní ultrazvukovou zkouškou nebo zkouškou vířivými proudy. Tvarované trubky se 

ţíhají na odstranění pnutí. Na kaţdé trubce se pak provádějí tlakové zkoušky vodou. 

Následuje kontrola jakosti a čistoty obou povrchů [9]. 

Některé metody a zkoušky: 

 Zkouška HIC - zkoušení odolnosti vůči vodíkovému praskání  

 Zkouška SSC - zkoušení odolnosti vůči sulfidickému praskání [16] 

 Kapilární metoda - nedestruktivní identifikace vad v povrchových vrstvách materiálu 

(póry, studené spoje, trhliny) 

 Metoda prozařováním - nedestruktivní zjišťování objemových vad (póry, dutiny, 

vměstky, studené spoje, neprovařené kořeny svarů). Prováděna například u horkovodů 

a plynovodů 

 Metoda kontroly ultrazvukem - nedestruktivní kontrola vnitřních vad svarů 

a materiálů plošného charakteru, měření tloušťek. Získává informace o poloze 

a velikosti vady 
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 Metoda magnetická - nedestruktivní zjišťování plošných vad (trhliny, spoje, 

zaválcované šupiny) na povrchu nebo těsně pod povrchem materiálu 

 Vizuální kontrola - zjišťování povrchových necelistvostí (trhliny, koroze, póry, 

odkryté staţeniny) [17] 

 

Instalované trasy produktovodů 

Ropovody nebo plynovody nejsou vystaveny jen vlivům vnitřního působení média 

a vnějšího prostředí. Křiţovat je můţe ţelezniční doprava, nebo rozvodné sítě elektrického 

napětí.  Například přepravovaná ropa obsahuje vodu, soli, kyslík a bakterie redukující sírany. 

Vnějším korozním prostředím je půdní elektrolyt včetně bakterií, stejnosměrné bludné 

proudy, střídavý indukovaný elektrický proud a interferenční vlivy. K vnitřní inspekci 

ropovodů se pouţívá mechanicko-elektronické zařízení zvané inteligentní jeţek. Zařízení je 

neseno potrubím pohybem přepravovaného média. Manţety připevněné na trupu působí jako 

těsnění, to umoţňuje pohyb v ropovodu. Jedná se o soustavu modulů spojených pohyblivými 

klouby. Jeţek nese zdroje, čidla, vysílač a záznamové zařízení. Pozici vady na obvodu určuje 

snímač, který ji definuje v poloze 0-360 ° [18, 19]. 

4.2. Katodická ochrana 

Katodickou ochranou lze dostatečně sníţit korozi za podmínek, přijatelných pro praxi 

tehdy, jestliţe má kov výraznou oblast 

imunity a jestliţe k jeho zpolarizování do 

této oblasti není potřeba příliš vysoké 

hustoty proudu. Oxidační anodická reakce 

je charakterizována křivkou závislosti 

potenciál – proudová hustota [5]. 

 

Obr. 11.  Princip katodické ochrany aktivně 

korodujícího kovu [8] 

 

Jako dosaţení ochrany je povaţován stav, charakterizovaný rovnováţným potenciálem 

anodické korozní reakce na obrázku 11 [5]. 
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Katodická ochrana obětovanou anodou 

V případě uhlíkové oceli v prostředí půdního elektrolytu, průmyslové a přírodní vody je 

moţno pouţít hořčík, zinek a hliník. Podmínkou pouţití je, aby samovolná korozní rychlost 

anody nebyla příliš vysoká a zároveň aby nedocházelo k její samovolné pasivaci. Výhodou 

tohoto řešení je lokalizovaný účinek a pouţití bez zdrojů elektrického proudu. Nevýhodou je 

omezení jejich samovolného korozního potenciálu (Mg –1,5 V, Zn –1,1 V, Al 1,05 V). 

Vhodné jsou pro uloţení v mořské vodě a lokální ochrany úloţných zařízení [8]. 

Katodická ochrana vnějším zdrojem proudu 

Pouţití vnějšího zdroje stejnosměrného proudu dovoluje chránit rozsáhlé objekty 

malým počtem anod. Aby provoz ochrany nevedl k rychlému znehodnocení anody, volí se 

materiály elektronově vodivé a odolávající anodickému rozpouštění jako grafit, magnetit, 

titan s povlakem platiny. Ochranné proudové hustoty pro ocel bez povlaku jsou 

0,1 aţ 0,5 Am
-2

, s méně kvalitní izolací pak mAm
-2

 a pro potrubí s kvalitním povlakem 

1 aţ 100 μAm
-2

. Pouţití vnějšího zdroje dovoluje větší vzdálenosti anody od chráněného 

objektu [2, 8]. 
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5    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Předmětem experimentální části bakalářské práce je hodnocení tloušťky stěny dvou 

typů teplosměnných trubek z ocelí ČSN 11353 a ČSN 17240, po expozici v korozním 

prostředí. Práce se týká problému výběru jakosti oceli. Trubky mají slouţit k vyuţití 

odpadního tepla haldy k ohřevu vody jimi vedené a jsou uloţeny v zemině haldy.  

Dodané trubky 

K hodnocení byly dodány trubky ocelí ČSN 11353 a 17240 (obr. 12, 13), ve stavu 

původním a ve stavu po expozici v korozním prostředí, se shodnými rozměry: průměr 20 mm 

a tloušťkou stěny 2 mm v délce cca 150 mm. Chemické sloţení dodaných ocelí uvádí 

tabulky 3 a 4 [20, 21]. 

Obr. 12.  Trubka ČSN 11 353 po expozici                Obr. 13.  Trubka ČSN 17 240 po expozici 

Tab. 3.  Chemické sloţení oceli 11353  

 

Tab. 4.  Chemické sloţení oceli 17240 

 
 

 

 



21 

 

Vyhodnocení agresivity sypaniny odvalu 

 K práci bylo dodáno vyhodnocení agresivity odvalu, viz tabulka 5 [22]. Vyhodnocení 

několika vzorků sypaniny obsahuje následující parametry: pH, elektrická konduktivita, 

amonné ionty, chloridy, sírany, fosforečnany, vápník, hořčík. Dále je vyhodnocena agresivita 

prostředí sypaniny dle ČSN 038375 na ocel [22]. 

Tab. 5.  Vyhodnocení agresivity výluhu sypaniny na ocel 

 

 

Trubky oceli ČSN 17240 

Korozivzdorná austenitická chrom-niklová ocel válcovaná za tepla, vyráběna 

z elektrooceli, je určena pro výrobu bezešvých trubek, tyčí a plechů. Ocel je vhodná pro 

prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické kyseliny jen při nízkých koncentracích 

a v oblasti normálních teplot. Vhodná je pro neagresivní prostředí, kde je vyţadováno vysoké 

čistoty produktu (farmaceutický, potravinářský průmysl). Ocel je odolná proti mezikrystalové 

korozi, ve stavu po svařování musí vyhovět zkoušce dle ČSN 03 8169 bez dalšího 

zcitlivění [21]. 

Dodané trubky oceli ČSN 17240 jsou podélně svařované, mikrostruktura je čistě 

austenitická, bez výskytu korozního napadení celkového ani lokálního. Zjištěny byly pouze 

povrchové vady (obr. 14) a výrazné protaţení zrna (obr. 15). Vzorky byly hodnoceny na 

světelném mikroskopu OlympusGX 51. 

Jedinou stopou expozice trubky v prostředí haldy byly usazeniny Al-Si-O, vyskytující 

se především na vnitřním povrchu trubky, bez prokazatelné interakce se základním 

materiálem. Usazeniny byly analyzovány řádkovacím elektronovým mikroskopem ASPEX 

EXplorer s EDX analyzátorem. 
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Obr. 14.  ČSN 17240 po expozici – podélný řez, 

vnější povrch, vada,  leštěný stav 

Obr. 15. Etalon ČSN 17240 podélný 

řez,  výrazné deformační pásy 

 

Trubky oceli ČSN 11353 

Trubky oceli 11353 jsou bezešvé. Mikrostruktura je po naleptání feriticko-perlitická 

s menšinovým podílem perlitu a rovnoměrnou velikostí zrna. V oblasti vnějšího povrchu se 

podíl perlitické sloţky zmenšuje a zvětšuje velikost zrna (obr. 16), coţ ukazuje na oduhličení 

povrchu [23]. Vnější i vnitřní povrch trubky jsou postiţeny technologií výroby. Vnější povrch 

nese stopy po kalibru s kombinací vysokého výskytu trhlinek, pórů, zaválcovaných 

mikropřeloţek (obr. 17). Tyto nedostatky jsou zjevnější u trubky původní, tedy 

etalonu (obr. 18, 19). 

Povrch trubky po expozici je napaden povrchovou korozí s významným výskytem 

pravděpodobně půdních usazenin, korozních produktů a jejich směsí v tloušťce 

cca 300 μm (obr. 20). Tendence k lokálnímu napadení zjištěna nebyla ani po důkladné 

analýze délky na příčných řezech (obr. 21).  

Na povrchu trubky (obr. 12) byly analyzovány dva typy usazenin, opět řádkovacím 

elektronovým mikroskopem. Zelenošedá usazenina na bázi Si-Al-O v některých oblastech 

obohacena o uhličitan vápenatý, ojediněle je zaznamenána přítomnost síry. Pravděpodobně se 

jedná o zeminu. Usazenina rezavé barvy (obr. 22) odpovídá předešlému případu, ovšem 

s vysokým podílem oxidických sloučenin ţeleza, které prosákly zeminou. Po důkladném 

mechanickém odstranění volných částic z povrchu trubky byl tento povrch analyzován 

(obr. 23). Výsledek ukazuje na přítomnost oxidů ţeleza. 
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Obr. 16.  Etalon ČSN 11353 – podélný řez, 

vnější povrch, leptaný stav 

Obr. 17.  ČSN 11353 po expozici – příčný 

řez, vnější povrch, leptaný stav  
 

Obr. 18.  Etalon ČSN 11353 – podélný řez, vady 

vnějšího povrchu, leštěný stav 

 

Obr. 20.  ČSN 11353 po expozici – podélný řez, 

vnější povrch, usazenina s korozními produkty, 

leštěný stav 

Obr. 19.  Etalon ČSN 11353 – podélný řez, vady 

vnitřního povrchu, leštěný stav  

 

Obr. 21.  ČSN 11353 po expozici – příčný řez, 

vnější povrch, leptaný stav 
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Obr. 22.  usazenina rezavé barvy, vnější povrch, 

izolovaná 

Obr. 23. vnější povrch po odstranění 

usazenin a volných korozních produktů 

 

Jelikoţ ocel třídy ČSN 17240 nevykazovala známky korozního napadení, měření 

korozního úbytku bylo provedeno jen u oceli ČSN 11353 a to na metalografických vzorcích 

na optickém mikroskopu. Vzhledem k téměř totoţnému charakteru napadení vnějšího 

i vnitřního povrchu trubky byl korozní úbytek měřen z celé tloušťky stěny  

Příprava vzorků 

Příčné vzorky trubky oceli třídy ČSN 11353 byly odebrány mechanicky, jak u trubky po 

expozici, tak i u trubky původní (povaţované za etalon). U obou trubek v počtu pěti kusů 

s délkou cca 10 mm. Vzorky trubky po expozici byly pečlivě zbaveny korozních usazenin. 

Všech deset vzorků bylo následně zalito do pryskyřice. Vzorky byly broušeny za mokra sadou 

brusných papírů a leštěny. Při pozorování světelným mikroskopem byla zjištěna vysoká 

členitost povrchu vzorků vystavených koroznímu prostředí. Odebrané vzorky jsou znázorněny 

v tabulce 6. Pro získání větší sady hodnot byly vzorky po expozici připraveny na obou řezech 

(strana a, strana b). 

Tab. 6. Odebrané vzorky oceli ČSN 11353 
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Měření tloušťky stěny 

Měření tloušťky stěny bylo uskutečněno při 50,4. násobném zvětšení digitálním 

posuvným měřítkem na matnici mikroskopu Neophot 2. Měření bylo potřeba provést kolmo 

ke středu trubky. Proto byl na kaţdém vzorku nalezen střed a tenkým lihovým fixem 

narýsovány pomocné linky (obr. 24) protínající stěny trubky. Pomocnými linkami byly navíc 

vzorky rozděleny na 16 úseků, na kterých bylo provedeno měření. Vzorky etalonů měly 

povrch hladký, proto byla u kaţdé pomocné linky odměřena pouze jedna hodnota. U vzorků 

po expozici byly pro členitost povrchu odměřeny u kaţdé linky hodnoty čtyři a to na obou 

řezech vzorku. Tloušťka stěny byla měřena 

přibliţně ve stejných dobře čitelných místech 

a blízko pomocné linky. Měření bylo 

uskutečněno na šestnácti místech průřezu, 

tedy po 22,5 °. 

 

 

Obr. 24.  Vzorek oceli ČSN 11 353 ve stavu 

etalonu, pomocná linka 

5.1. Zpracování hodnot 

Hodnoty tloušťek stěny byly přepočítány z 50,4. násobného zvětšení a zapsány 

v milimetrech do tabulek 7 aţ 11, v tabulce 12 jsou pak uvedeny hodnoty tloušťek vzorků 

trubky etalonu. Předběţné vnesení hodnot obou trubek do grafu, závislosti tloušťky stěny na 

poloze měření, ukázalo na excentricitu způsobenou technologií výroby trubek.  

Pro ověření rovnoměrného korozního úbytku po celém průřezu trubky bylo nutné tuto 

excentricitu eliminovat numerickým „natočením“ vzorků. Ke kaţdému řezu byl vykreslen 

graf závislosti tloušťky stěny na průřezu trubky, který byl proloţen polynomickou spojnicí 

trendu. U vzorků po expozici byla tloušťka stěny brána jako aritmetický průměr čtyř 

naměřených hodnot v kaţdé poloze měření. Eliminace excentricity spočívala v „natáčení“ 

hodnot tak, aby jednotlivé spojnice trendu vykazovaly maximum ve stejném místě a měly 

přibliţně stejný tvar. Řezy b, vzorků po expozici, byly převráceny. Vykreslené grafy jsou 

zobrazeny níţe (obr. 25 aţ 39). 

Průměrná tloušťka stěny po obvodu trubky po expozici a trubky původní, je počítána 

jako průměr výsledných tloušťek jiţ sladěných vzorků, úbytek korozí po obvodu pak jako 
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rozdíl těchto dvou hodnot, oboje zapsáno v tabulce 13. Uvedené tabulky vyjadřují tloušťku 

stěny v závislosti na obvodu vzorků z trubek jiţ se zřetelem na jejich excentricitu. Graf na 

obrázku 40 postihuje průměrnou tloušťku stěny po obvodu trubky po expozici a trubky 

v původním stavu. Graf na obrázku 41 zobrazuje korozní úbytek po obvodu trubky po 

expozici a trubky původní. V grafu obrázku 41 je dále zobrazen vypočtený maximální rozdíl 

tloušťky stěny způsobený excentricitou cca 127 μm, vyhodnocený ze vzorků původní trubky. 

Celkový úbytek je počítán jako průměr úbytků po obvodu z tabulky 13, činí 53,8 µm, 

maximum a minimum: 76,8 μm a 28,2 μm. 

Tab. 7.  Vzorek 1 po expozici 

 
 

 
                        Obr. 25.  Křivka vzorku 1, strana a, po expozici 

 
                        Obr. 26.  Křivka vzorku 1, strana b, po expozici 
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Tab. 8.  Vzorek 2 po expozici 

 
 

 
  Obr. 27.  Křivka vzorku 2, strana a, po expozici 

 
  Obr. 28.  Křivka vzorku 2, strana b, po expozici 

Tab. 9.  Vzorek 3 po expozici 

 
 

 
  Obr. 29.  Křivka vzorku 3, strana a, po expozici 

 
  Obr. 30.  Křivka vzorku 3, strana b, po expozici 
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Tab. 10.  Vzorek 4 po expozici. 

 
 

 
  Obr. 31.  Křivka vzorku 4, strana a, po expozici 

 
  Obr. 32.  Křivka vzorku 4, strana b, po expozici 

Tab. 11.  Vzorek 5 po expozici 

 
 

 
  Obr. 33.  Křivka vzorku 5, strana a, po expozici 

 
  Obr. 34.  Křivka vzorku 5, strana b, po expozici 
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Tab. 12.  Vzorky 1 aţ 5 trubky původní (etalonu) 

 
 

 
  Obr. 35.  Křivka vzorku 1, etalon 

 
  Obr. 36.  Křivka vzorku 2, etalon 

 
  Obr. 37.  Křivka vzorku 3, etalon 

 
  Obr. 38.  Křivka vzorku 4, etalon 
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  Obr. 39.  Křivka vzorku 5, etalon 

Tab. 13.  Průměrná tloušťka trubky před a po expozici po obvodu, korozní úbytek 

 
 

 
Obr. 40.  Výsledná tloušťka po obvodu trubek na vzorcích po expozici a etalonu 

 
Obr. 41.  Výsledný úbytek materiálu po obvodu trubky, maximální rozdíl tloušťky stěny vyvolaný 

excentricitou (127 μm)  
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6    DISKUZE 

Vzhledem k téměř totoţnému charakteru napadení vnějšího i vnitřního povrchu trubky 

oceli ČSN 11353 se zdá, ţe trubky byly vystaveny pouze vlivu vnějšího prostředí zeminy bez 

průtoku vnitřního média, tedy vody. Tento způsob uloţení vzorků nemusí být vhodný, jelikoţ 

v reálném provozu zařízení můţe docházet k vzájemné interakci média a vnějšího prostředí 

(rozdílné teploty a tlaky). Toto platí rovněţ pro trubku oceli ČSN 17240, která by po 

vystavení reálným podmínkám po určitém čase mohla vykazovat stopy korozního napadení. 

Vhodnější by byl odběr materiálu, jenţ byl vystaven podmínkám předpokládané provozní 

aplikace.  

Jako způsobilejší materiál se na první pohled jeví ocel ČSN 17240, která nenesla stopy 

korozního napadení. Vyšší stupeň protváření oceli ČSN 17240 by však mohl činit problémy 

při výrobě tvarově sloţitějších trubkových svazků. Také korozí neovlivněné síťoví uloţených 

trubek by mohlo činit potíţe při těţbě jiţ termicky neaktivního odvalu, který je vyuţitelný 

jako druhotný materiál například při stavbě pozemních komunikací. Dalším nedostatkem 

těchto ocelí je podstatně horší součinitel tepelné vodivosti oproti ocelím nelegovaným [24]. 

Vyššího součinitele tepelné vodivosti dosahují oceli korozivzdorné feritické, které by jako 

levnější alternativa mohly při zachování korozní odolnosti zvýšit účinnost teplosměnného 

zařízení [8]. 

Naměřený korozní úbytek trubky oceli ČSN 11353 cca 54 μm po šestiměsíční expozici 

byl menší, neţ rozdíly vyvolané samotnou excentricitou trubky cca 127 μm u vzorku 

etalonu (obr. 41). Pro přesnější výsledky by bylo vhodné mít vzorky odebrané z dalších 

časových úseků, případně gravimetrické měření identického vzorku před expozicí 

a v určených časových úsecích během expozice.  

Zadání neuvádí, jaká je předpokládaná ţivotnost zařízení. S ohledem na dobu termické 

aktivity procesů některých odvalů, vzniklých při těţbě černého uhlí, která činí v některých 

případech aţ čtyřicet let, by v tomto extrémním případě trubky z oceli ČSN 11353 nemusely 

vyhovovat [1].  

Při případné snaze o zvýšení ţivotnosti trubek oceli ČSN 11353 by pouţití ochranného 

povlaku, nebo zesílení tloušťky stěny o korozní přídavek vedlo ke zhoršení jejich tepelné 

vodivosti. V úvahu by připadal některý z běţných způsobů katodické protikorozní 

ochrany [2].  
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7    ZÁVĚR 

Koroze trubkových výrobků je často citovanou a důleţitou problematikou mnoha 

odvětví hospodářství. Vzhledem k významnému vyuţití oceli jako materiálu pro výrobu 

trubek je velká pozornost věnována jednomu z nejvýznamnějších degradačních procesů – 

korozi. Korozní napadení se zde uplatňuje v závislosti na pouţité jakosti oceli a pracovním 

mediu v celé škále. Od koroze celkové (rovnoměrného napadení), aţ po nebezpečné 

lokalizované typy, které jsou v práci důkladně komentovány. 

Tato práce se vztahuje k řešení problému výběru vhodného materiálu teplosměnných 

trubek pro ohřev vody v prostředí odvalu hlušinové sypaniny. Experimentální část je 

zaměřena na měření korozního úbytku dodaných trubek a zároveň obsahuje vyhodnocené 

parametry: 

 agresivitu výluhu sypaniny na ocel 

 mikrostrukturní hodnocení dodaných trubek na světelném mikroskopu 

 SEM analýzu usazenin nalezených na trubkách 

Z vyhodnocení agresivity hlušinové sypaniny vyplývá, ţe hlušinová sypanina 

vykazovala střední agresivitu na ocel vzhledem ke zvýšeným hodnotám elektrické 

konduktivity. 

U trubky oceli ČSN 11353 bylo zjištěno stoprocentní napadení povrchu vzorku 

vystaveného koroznímu prostředí. Povrch byl napaden rovnoměrnou korozí s významným 

výskytem oblastí pravděpodobně půdních usazenin, korozních produktů a jejich směsí 

v tloušťce aţ cca 300 μm. Na povrchu trubky etalonu byly nalezeny stopy po kalibru, vyšší 

mnoţství vměstků v podpovrchové oblasti, na vnějším povrchu trubky pak navíc hojný výskyt 

pórů, trhlinek a mikropřeloţek. Po analýze celého povrchu nebyly nalezeny tendence 

k lokálnímu napadení. 

U trubky oceli ČSN 17240 nebyly nalezeny stopy korozního napadení celkového ani 

lokálního. Zjištěny byly podobné povrchové nedostatky způsobené výrobou jako v předešlém 

případě, ovšem v daleko menší míře. Jejich charakter je odlišný a nejspíše spjat s jinou 

technologií výroby – svařováním. Zjištěn byl vysoký stupeň protváření trubky. 

K měření úbytku tloušťky stěny byly dodány 150 mm dlouhé vzorky trubek, jeden kus 

po expozici v korozním prostředí a druhý, který byl v původním stavu, ocelí ČSN 11353 

a ČSN 17240. Zadání neuvádí, jakým způsobem byly vzorky vystaveny koroznímu prostředí. 
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Vzhledem k téměř totoţnému charakteru napadení vnějšího i vnitřního povrchu trubky 

ČSN 11353 se zdá, ţe materiály byly vystaveny pouze vlivu vnějšího prostředí bez průtoku 

média.  

Jelikoţ vzorky trubky oceli ČSN 17240 nevykazovaly ţádné známky korozního 

napadení a nebyla ani prokázána vzájemná interakce kovu s prostředím, byl korozní úbytek 

měřen pouze u trubky oceli ČSN 11353. Vzhledem k téměř totoţnému charakteru napadení 

vnějšího i vnitřního povrchu trubky byl korozní úbytek měřen z celé tloušťky stěny. 

Korozní úbytek tloušťky stěny se po šestiměsíční expozici v uvedeném prostředí 

pohybuje okolo 50 μm. Vzhledem k mnoţství provedených měření (700) a poměrně 

rovnoměrnému napadení povrchu se tato hodnota, i přes popsané moţné ovlivnění 

excentricitou trubek, jeví průkazně. 

Celkově tedy lze říci, ţe z materiálového hlediska se v daném prostředí chová lépe 

materiál ČSN 17240. Ovšem s vyšší ekonomickou náročností samotného materiálu 

a technologickou náročností při jeho zpracování případně likvidaci. Přičemţ materiál 

ČSN 11353 sice vykazuje horší korozní vlastnosti, ovšem prokázaný korozní úbytek není 

drastický a pro daný účel je tak materiál v horizontu ţivotností několika let vyhovující. 
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