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PŘÍSPĚVEK K OTÄZCE VLIVU NIOBU NA VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJU U OCELI TYPU 2,25% Cr-1% Ho S PŘÍSADOU
NIKLU A NIOBU

P, MATUŠEK - R. GLADIŠ - Vt WALDER

1. Úvod

Svarový spoj vzhledem k hetterogenitě

struktury a tim mechanických vlastnosti před-

stavuje kritický Článek kterékoliv kovová

konstrukce. Proto je problematice svarových

spojů žérupevné oceli typu 2,25 * Cr - !• Mo

pro parogenerétory rychlých reaktoru věnová-

na velká pozornost. Vzhledem k specifickým

parametrům výměníku tepla v sekundárním o-

kruhu těchto reaktorů se přikroSilo k vývo-

ji nlzkolegované feritické oceli, stabili-

zované niobem. Charakteristické přednosti

legováni nízkolegovanýeh ocelí niobem jsou

popsány v pracích A,2/. Vyvíjený materiál

lze zařadit do skupiny ocelí precipitafině

zpevněných, hlavní podíl na regulaci mecha-

nických vlastností má tedy přecipitující fá-

ze. Vzhledem k vysoké afinitě niobu k uhlí-

ku a dusíku a nízké rozpustnosti niobu ve

feritu je již při poměrné nízkých obsazích

niobu v oceli dominantní fází karbonitrid

niobu Nb (C,N). Po dosažení stechioaetric-

kého poměru mezi niobem a příslušnými inter-

sticiálními prvky se při dallím růstu obsa-

hu niobu tvoří intermetalická fáze Fe-jNb,

což je vázáno na překročení rozpustnosti

"volného" obsahu niobu ve feritu. Trv. "vol-

ný" obsah niobu lze vyjádřit ve tvaru /I,3/:

N b vol 6,64*N) /hmotn.*/(l)

Nb, C, N ... obsahy prvků v oceli

Výše popsané strukturní relace ne odrážejí

nejen as vlastnostech základního materiá-

lu, ale i svarového spoje. "Volný" obsah ni-

obu, popsaný rovnicí (1), je významným para-

metrem svařitelnosti oceli, stabilizovaných

tímto prvkem, především mechanických vlant-

ncstí svarových spojů A-9/. Kritické místo

svarových spojů se nachází v oblasti přehřá-

tí tepelně ovlivnžné zóny (dále jen TOZ),

kde se maximální teplota svařovacího cyklu

blíží teplotě solidu /4/. Změny v disperzité

sekundárních fází, tvorba karbidických eutek-

tik, resp. filmů po hranicích primárních zrn

v této oblasti se nepříznivě projevují na

mechanických vlastnostech nejen TOZ, ale ce-

lého svarového spoje. Vzhledem k tomu, že

disperzita přecipitujících fází je závislá na

chemickém složení oceli, je nutno studovat

jeho vliv na mechanické vlastnosti svarového '

spoje. Touto relací se také zabývá předložený

příspěvek.

2. Experimentální metody

Na svarových spojích studovaného typu

oceli byly provedeny experimenty dvojího dru-

hu: šlo jednak o zkoušky na reálných spojích,

souSasně ale také o zkouáky na základním ma-

teriálu podrobeném imitovanému svařovacímu

cyklu. Obě metody mají své přednosti i zápo-

ry /5/. Reálný svarový spoj lze mechanicky

zkoušet jen jako celek, pro vyhodnocení TOZ

přiehézjí v úvahu pouze zkoušky tvrdosti,

vrubové houževnatosti (dále RV), resp. zkouška

ohybem, přičemž u zkoušky RV jsou problémy s

přesným umíatónin vrubu. Tato okolnost má

velký vliv na rozptyl hodnot vrubové houžev-

natosti. U zkouSek se simulovaným svařovacím

cyklem lze teplotně homogenizované pásmo, od-

povídající maximální teplotě svařovacího cyk-

lu rozšířit tak, že je možno provést zkoušku

tahem. Na druhé straně je obtížné stanovit
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Tab.1: Chemické_složení_studovanjch_ooelU

_EEäm2B.
Z6/./7/

/6/,/7/

/ 8 /

/ 8 /

/ 9 /

/ 9 /
/13/.

tavba A
tavba B

0.14
0,07
0,046
0.05
0,10
.0,05
0,08
0,062
0,073

—E—
0,011
0.013
0.02
0.02
1,013
9,010
J. 016
0,014
•i 014

„S

0,014
0,008
0,02
0,02
0,013
0,010
0,005
0,015
0.009

-Si__
0,19
0,71
0 , 6

0 . 6
0 . 2

0 . 7

0,54
0,57
0.45

.-££-
2,35
2,24
2.25
2,25
2 . 2
2 , 2

2,28
2,39
2.12

-SSL.
0.94
0.92
1 . 0

1 .0
0 . 9

1 ,0
1 . 0

0.90
1,04

-4lL.

0.96
0,65
1,05

-

1 . 0

0,88
0,58
1,11

. . H
0,010
0,017

-
-

0.01
0,01

-

0,014
0,016

••' í

maximálni teplotu svařovacího cyklu, odpoví-

dající urCité oblaati TOZ a rychlost ochla-

zování z této teploty. Neuplatňuje se brzdí-

cí vliv teplotního gradientu (reálné spoje)

na růst auatenitického zrna v přehřáté Sásti

TOZ, což se výrazné projeví rozdílem plas-

tických vlastností oproti neimitovanému sta-

vu. '

3. Použitý materiál

Studium chemických a strukturních vli-

vů na mechanická vlastnosti svarových spoja

oceli 08Cr2, 25 UolNiNb bylo prováděno na

provozních tavbách s označením A a B. Jejich

chemická složení je uvedeno v tab. 1. Tavba

A má níský obsah "volného" niobu (0,006 * ) ,

tj. na hranici stabilizace, tavba B má

0,438 % "volného" niobu, tedy znaSně vysoký

stupeň přestabilizace. Vlastnosti svarových

spojů byly studovány na plochých pádech o

tlouätee 20 mm. Pro zlouäky reálných spojA

byly použity svařenoe o rozměrech 20x180x300

milimetru, resp. 20x200x300 mm (tavba A,

resp. B). Desky pro svařence byly podrobeny

tomuto výchozímu tepelnému zpracování:

austenitizaee 1030 °C/2 hod./vzduch, popouí-

těnf 650 °CA hod./vaduch.

Pro svařování byly v první řási použity oba-

lené elektrody fy Bohler-Fox. chemické slo-

žení svarových kovů je uvedeno v tab. 2. Ty-

to elektrody byly použity vzhledem ke sku-

tefinosti, že v celosvětovém měřítku se nevy-

skytoval jiný druh elektrody pro svařování

oceli typu 2,25*Cr l%14o, která by obsahovala

niob /li/. Ve VÚ2 Bratislava byla vyvinuta

elektroda, která má nahradit přídavný mate-

riál zahraniční provenience. Pro sledování

vlivů těchto elektrod na vlastnosti svaro-

vých spojů byla vybrána tavba A.

4. Experimentální práce a dosažené vý-

sledky

Svary byly provedeny metodou ruSního

obloukového svařování (V-typ, resp. 1/2 V-typ

spoje). Kořen svarového spoje byl prováděn e-

lektrodou o průměru 2,5 mm, výplň potom o 0

3,15 mm. Bylo použito předehřevu 300-350 °C

s dohřevem dle režimu 350 °C/30 min./vzduch.

Po svaření byly svařence žíhány 650 °CA, resp.

2 hod. (vzduch elektroda Bohler - Fox, resp.'

vtfZ). Výpofitem (viz tab. 3) bylo zjištěno, že

specifický tepelný příkon pro eltkrodu Bôhler

se pohyboval v rozmezí 8,1 až 11,2 kj/cm,

zatímco pro elektrodu VÚZ v rozmezí 7,1-18,1

kJ/cm. Aplikovaný režim svařování korespondu-

je s technologií, uvedenou v /10/. U svarových

spojů byly sledovány pevnostní i plastické

vlastnosti spolu s jejich žárupevnostl. Pro

hodnocení krátkodobých pevnostních a plastic-

kých vlastností svarových spojů byly vybrány

Tab. 2: Chemické složeni svarových kovů

Elektroda

Bohler
Bohler
VÚZ

VÚZ

Průměr

2.5
3,15
2,5
3.15

C

0,056
0,062
0,068
0,066

P

0,023
0,012
0,016
0,014

S
(hmot

0,014
0,015.
0,023
0,021

Cr
n. ft)

2,57
2,50
1,85
1,68

Nb

0,61
0,36
0,45
0,43

H

0,024
0,022
0,015
0,015



Tab.3. Para5etrv.avařování.2lektrodamituiitími

Elektroda

BOhler
BBhler
VŮZ
VŮZ

Průměr

2 , 5
3,15
2,5
3.15

Vř
V

27
28
28
29

X . t ř
A

80
120

85
125

_ss*siäí
14-16
18-19
9-20

12-20

8.1-9,3
10.6-11,2
7,1-15.3

10,9-18,1

L§ggnda_k_tabA3

V . - střední rychlost svařováni ; P s t r - střední spe-
cifický tepelný příkon

tyto zkoušky: zkouška tahem, zkouška RV, zkoua-
ka tvrdosti HV a akouška ohybem. Výsledky me-
chanických zkoušek jsou doplněny studiem mi-
krostruktury metodou optické i elektronové mi-
kroskopie. Sgrupevnost svarových spoju je sle-
dována zkouškami teSenl do lomu. Pro stanove-
ni dlouhodobých vlastnosti byl vyroben svaro-
vý apoj z tavby A elektrodami Bohler. Režim
tepelného zpracováni základního materiálu a
svarového spoje a základní mechanické vlast-
nosti spoje jsou uvedeny v tab. 4. Studium
dlouhodobých vlastnosti svarového spoje bylo
prováděno při teplotách 525 a 550 °C. Získa-
ná závislost logaritmu doby do lomu na log. na-
pětí je uvedená v obr. 1. Zkouška tahem při
+20 °C vykazovala zřetelně vyšší pevnostní .
hodnoty u tavby B vůSi tavbě A. U tavby B se
rovněž projevil vliv předehřevu (u zkoušek
s předehřevem vzrostly pevnostní vlastnosti
o 90 až 140 UP a viz tab. 5). U tavby A jsou
pro oba typy elektrod rozdíly vlivem předehře-
vu minimální. Ve všech případech doSlo k lo-
mu v neovlivněném základním materiálu (dále
jen ZH). S těmito výsledky dobře korespon-
duji výsledky zkoušky ohybem - viz tab. 6. U
tavby A byla při použiti elektrody Bóhler ne*
vyhovující zkouška pravděpodobně způsobena
koncentrací napětí na póru, nacházejícím se

10'

10"

o

10S

o
•o

o
JQ
O

a

10*

1

Teplol

525
550

1I
\

1

i

n S V Q r

spoj
C o
'C *

\

v\
\ <\\

•

i i

tavba A

A

10 2 3 4 6 810"
Napětí ÍMPaJ

2 3 6 8 10*

Obr.1

Tab. +:TeDrZBr .vlagtnos
Tepelné zpracováni ZM : 1030°C/l
2 hod/vzduch.
Tepelné zpracováni po svařeni :

/llPa/

223

/MPa/

435

uaistdni

,i_svai Igvého^,!B2j2*.
hod./vzduch, 750°C/

740°C/l hod/vzduoh.

lomu

v zákl.nat.

BV
Zll I

340 |

/J.cí2/
SK-TOZ 1

2 9 1 J

SK

164

143



Tab. 5 V£iledkg_tahOTé_zkouákz.5£SJ$.,BÍÍ.£2S!S*

Elektrodal Tj
lhod.

BOhler

BOhler

BObler

BBhler

VÚZ
VÚZ
VÚZ
VÚZ

1
1
1
1
2
4
2
2

Tavba

B
B
A
A
A
A
A
A

Pŕedehŕev

350
-
350
-
ZH
ZM
350
-

ítatř
ľ„ÄS-..

609
5Í1
490
474
458
454
482
473

443
297
305
280
219
220
270
244

Legenda_k_tabi4i

T j - pro svarové apojs doba zlhánl po svařováni,
pro Zit doba popouštěni.

tesne pod povrchem evarováho kovu. Vrubová
houževnatost byla studována v těchto oblas-
taoh: střed svarového kovu, zóna staveni,
strad TOZ, hranica TOZ - ZM, ZH podál a na-
při6 smeru tvářeni plechu. Výsledky zkoušky RV
jsou uvedeny T tab. 7. U zkoušky tahem za
zvýšených teplot (200 - 55O°C) - via tab. 8
docházelo s růstem zkušební teploty u obou
sledovaných taveb k monotónnímu poklesu pev-
nostních vlastností. U tavby A došlo při
viech zkušebních teplotách k lomu v neovliv-
něním Zlá, zatímco u tavby B se oblast lomu
posunula blíž k TOZ. ;""

Tab.. 6 V|SÍedk2.zkou§k£_ohXbe9.Seoja.Dŕit20°CA

Elektroda

BOhler

BOhler

BOhler

BOhler

VÚZ

vfiz

Tavba

B
B
A
A
A
A

Předehřev

°C
350
-..
950
-
350
-

Úhel ohybu

180
17.S3

12.180

159,147
-
.-

Poznámka

vyhovuje

lom ve svar.kovu

lom ve svar.kovu

lom ve 87ar.kovu

Tab. 7
Elektroda

Bohler

Bähler

B8hler

Bohler
VĎZ
VĎZ

Tavba

B
B
A
A
A
A-

Předehře

°C

350
-
350
-
350
-

•1
SK

63/4

73/5

85/4

69/1

122/4

63/3

ZS

52/5

54/5

282/4

965/1

310/4

300/4

t ř ^
J/cnr

TOZ

54/4

60/5

277/4

279/1

305/6

-

• zk»

161/5

115/5

318/4

336/1

279/4

-

Di.ll.
113/3

189/5

363/3
-

330/6

353/6

Tab. 8; Zfe?gJ8ig.žaS£g.gegJg.efÍ-j50r550°C.
Tavba

A
A
B
B
á
A

~B~
B

Pŕedefaŕev

350

350

"350"

350™

Vlastnost
HPa

-|P1

450°C
Teplota

324

298

"396"

434

22Í~

205

32*
377

500°C

297

296

"362"

417

205
214
302
366

550°C

269
265

'309
360
304
200
278
322

VA



lab. 9: Bázová.zkouäka agoje

Tavba

i
A
A

a (;

a
A
A
B-

a
A
A

B
B

Pŕede-
hŕev

°C

350

'350
-

aaó
-

350
-

350
-

350
-

Teplota
zkoušeni

°C

450
4 S 0
450,
450
500
5 0 0
500
500
550
5 5 0
550
550

SK

162
15,7
132
212
168
229
272
227
204
230
304
301

ZS1

287
263
187
182
288
268
185
171
2 6 4
280
175
174

HV t -

TOZ-stŕed
J.oôŕ

298
298
1 8 9
1 9 4
2 8 3
284
2 6 4
183
268
281
201
173

Ztl 1 1

274
29.:
207
219
273
276
283
233
256

' 278
232
272

Výsledky vrubové houžev-
natosti jsou uvedeny v tab. 9. Pokud se tyká
metalografického studia svetrových apojů, lze
konstatovat, že mikrostruktury svarového
spoje, provedeného oběma typy elektrod, ae v
podstato neliší. Kikrostruktura byla sledová-
na v oblasti svarového kovu a sbny přehřáti
TQZ, a to jak v oblasti krycí vrstvy, tak ve
vyžíhaných' oblastech svaru. Ve viech sledova-
ných případech se ve svarovém kovu po hrani-
cích primárních krystalitů vylučují eut«ktic-
ké útvary řetězové Morfologie. Lamelami vzhled
eutektika ve svarovém kovu je patrný na obr.2.
Karbidická eutektika byla zjistSna i v TOZ
podél zóny ztavení. Studiem uhlíkových replik
u tavby B byl zjištěn výskyt tenkých filmů
v oblasti zóny ztavení - obr. 3. /Z jedné la-
mely ploäného eutektika byla provedena elek-
tronová difrakce - viz obr. 2 a tab. 9/. Mi-
krostruktua TOZ v oblasti přehřátí tavby B vy-
kazuje hrubozrnný, aeikulárnl ferit s výraz-
ným precipitates po hranicích zrn a eubsrn.
Podél zóny stavení dochází k vyloučení karbo-
nitridických eutektik. Na rozdíl od řetězců
ve svarovém kovu zde tvoři eutektika jakási
•hnízda" - via obr. 4. /Na obr. 4 je patrná
tvorba autektického "hnízda", které předchází
rozpouštění jemných karbidu, což oe ve finál-
ní struktuře projeví jako prudké snížení Set-
nosti těchto precipitátu v blízkém okolí eu-
tdktika/. Rozdílný obsah niobu a uhlíku v o-
bou uvažovaných tavbách se odráží i v mikro-
struktuře oblasti přehřátí TOZ. Tavba A vyka-
zovala vylfií četnost jemných precipitátu na
rozdíl od tavby B /viz obr. 5/.

f *L')

280

240
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80

40

0

1320-C
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.-BĎ -60 -40
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/
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Obr. 5

Vliv simulace svařovacího cyklu následného
popouštění na vrubovou houževnatost oceli
typu 2,25V. Cr - 1%Mo s různým obsahem
niobu
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O q 5 5 3 V Ú H Ž xiÓOO
Obr. 2

Tavba B, Tp= 350 °C, e l . Bohler

e.-
QQOOx

Obr. 3
Eutektická "hnízda"

' - = • AT»

17876 V Ů H 2

Obr. 4 Detail "hnízda".

Tavba B, T =35O°C, el.
Bohler

095 50 VÚH2 xiOO
Obr. 6

Vzhled trhliny za tepla ve SK.
Tavba A, T p = 350 ,°C, el. Bohler



5. Diskuse výsledků
Lze konstatovat, že provedené experimen-

ty potvrdily teoretický předpoklad převažují-
cího vlivu "volného" obsahu niobu v matrici
(viz rovnice 1) na mechanické vlastnosti TOZ
studovaných svarových spojů vzhledem k tomu,
že karbonitrická eutektika ovlivňující hodno-
ty RV T oblastech s T m a x poblíž teploty so l i-
du, se vyskytovala jak u tavby se stechiomet-
rickýa, tak i s nadstechiometrickým poměrem
Nfc : (ON). VýäSÍ obaah "volného" niobu se
projevil ve vysSím zpevnění svarového spoje.
U tavby s vysSím obsahem "volného" niobu se
projevil vliv předehřevu na pevnost svarové-
ho spoje. U tavby s minimálnis obsahem "vol-
ného" niobu se vliv předehřevu neprojevil.
Vyšší zpevnění svarového apoje e nadstechio-
metrickým poměrem Nb : (C+N) s sebou přináší
ale zkřehnuti prehraté oblasti TOZ, přiSemž
hodnota RV v zóně-stavení těchto spojů se po-
hybuje kolem 50 J/cm . K podobným závěrům do-
Sli i Donati /6/ a Geffroy /7/, kteří z j i s t i-

"l i, Se pokles RV v tomto pásmu reálného epoje
tavby s vysokým obsahem "volného" niobu je
několikrát vyáší oproti svaru nestabilizova-
né oceli. Kranz /&/ a Colombo /9/ studovali
vliv "volného" obsahu niobu na vzorcích se s i-
mulovaným svařovacím cyklem. Shodně konstato-
vali vzrůst tranzitní teploty u zkoušek

ného" niobu, viz obr. 5. Zkouáky na reálných
spojích /8/ väak ukázaly menií rozdíly v tran-
zitní teplotě nei tomu bylo u imitovaných spo-
jů. Chemické eložení uváděných ocelí je v tab.l
Vliv předehřevu a typu použité elektrody se na
hodnotách RV studovaných svarů neprojevil. Do-
sažené výsledky zkouSek ohybem svarových spo-
jů, provedených elektrodou zahraniční proveni-
ence, dobře korespondují s výsledky zkoušek
tvrdosti - viz tab. 10. U svarového spoje pro-
vedeného elektrodou VtfZ, se vysoký rozdíl mezi

maximálními, tvrdostmi ve svarovém kovu a TOZ
v souvislosti s tvorbou trhlin při zkoušce ohy-
bem projevil jen u nepředehřívaných svařenců.
Hodnota tvrdosti ve svarovém kovu zde dokonce
překročila mez 350 HV, kterou Suzuki s Tamurou
A2/ uvažují jako maximální tvrdost pro dosa-
žení uspokojivé plasticity spoje. Hodnotlme-li
zkouSky za tepla, lze vzhledem k hodnotám RV
říc i , že spoj tavby s nízkým "volným" obsahem
niobu si podržuje svůj plastiStějaí charakter
i za zvýäených teplot, přičemž vliv předehřevu
je opět minimální. U hodnot RV vysoká zkušeb-
ní teplota smazává rozdíly hodnot v zóně zta-
vení studovaných taveb za pokojových teplot,
přičemž v zóně ztavení spoje tavby s vysSím
"volným" obsahem niobu se hodnota RV pohybuje
kolem 180 J/tím2. Chování reálných spojů lze
porovnat s výsledky imitovaných apojů zde stu-
dovaných taveb, publikovaných Bernaaovakým
/4,5/. Byl použit cyklus TB a x =• 1330 °C a
ochlazovací čaay mezi 800 a 500 °C
A£" 8 / 5 = 10s, 60s, 180a.

Výsledky mechanických zkoušek po simulaci uká-
zaly vzrůst pevnostních a pokles plaatických
vlastností u tavby a nižSim "volným" obsahem
niobu, oproti neovlivněnému Ztt. Přestabili-
zované tavba vykazovala relativně menáí zpev-
nění vzhledem k vyääím pevnostním vlastnostem
m /I/. Zatímco u stabilizované tavby byla
zjiatěna nezávislost mechanických vlastností
na fiaseAí-g,-, t j . svařovacích technologií
u přeatabilizované tavby, byl zjiatěn s rostou-
cím časem „ >,- pokles pevnostních vlastnos-
t i o 100 až 130 MPa. Žíhání 750 °C/2 hod./
/vzduch způsobilo regeneraci hodnot RV pouze
u tBvby A a eliminaci vlivu tŠU^^ u přestabi-
lizované tavby. Z výsledků, dosažených n* re-
álných a imitovaných spojích studované oceli
vyplývá,@e citl ivost svarového spoje k para-
metrům svařování zřejmě vzrůstá s rostoucím
obsahem "volného" niobu v oceli.

Tab. 10: MäxiSálgí_tvrdosti_tosaho^ané_v_jednotliv;£ch
zónách.

Tavba

A
A
B
B ,
A
A

Elektroda

Btthler
BOhler
BOhler
BOhler
VÚZ

vOz

Předehřev
»£____

350
-

-
350
-

SK

UV30

325
335
290
330
290
355

TOZ
iff30__
285
320
250
225
270
260

Zli

.--BÍ3&.-

150
ISO
190
190
160
160



Tab. 11: Výsledky.glektronoyé^difrakcg.eutektick^ch_útvarň.

Vzdálenost reflexi

13.5

15.9

22.0

26.0

27,0

32,0

Vypočtené d

A°

2,577

2.168

1.581

1.938

1.288

1.087

d podle /14/

A°

2.36

2,22

1.57

1,339

1,282

1.018

d - vzdálenost difrakčních rovin /A°/řáze Nb(C,N)

Studium mikroBtruktury reálnych svaro-
vých spoja potvrdilo existenci karbonitxidic-
kýcta útvarů, vznikajících pravděpodobně eu-
tektickým mechanismem. Ve svarovém kovu vzni-
kají tyto útvary zřejmě segregací niobu v me-
zidendritických prostorách tuhnoucího svaro-
vého kovu. V prvé řado mají tato eutektika
vliv na vznik trhlin za teplot a snižováním
kohézni pevnosti hranic zrn - viz obr. 6, sou-
Jasně ale mají pravděpodobně svůj podíl na
nízké RV svarového kovu. V miklrostruktuře
TOZ se projevil vliv přehřáti zhrubnutím zr-
na v podhousenkové oblasti TOZ a tvorbou eu-
tektických precipitátů, které vznikají v o-
koll rozpouštějících se primárních karbidů
po následném ochlazení. Elektronová difrak-
ce lamely eutektika - viz tab. 11 potvrdila
výsledky autora /4-7, 13/» oznaäujících eu-
tektika jako karbidy, reap, karbonitridy-
niobu Nb (C, N), resp. Nb̂  (C.N)., A4/. Cha-
rakteristické pro tyto útvary jsou úbytky
Setnoati jemných precipitátů v nejbližším o-
kolí eutektika, způsobené jejich rozpouště-
ním při vysokých teplotách a vyloučením po
ochlazení ve formě eutektika. Rozdíl v čet-
nosti precipitátů v zonS přehřáti TOZ vl i-
vem rozdílů v chemickém složení obou taveb
aeprojevil několikanásobně sníženou hodno-
tou absorbované rázové energie u tavby s
vyääfm obsahem "volného" niobu, byl-li vrub
lokalizován v zóně stavení.

Z výsledků zkoušek tečení vyplývá, íe
působení vlivu svařování na žárupevnost o-
cel i až do doby do lomu 2.10* hod. nemá ne-
gativní charakter. Po dlouhodobé expozici

(550 °C, lQ^hod.) nedošlo ke změnám tvrdoo-
t i svarového kovu a TOZ, nastal pouze mírný
pokles tvrdosti ZM. MikroBtruktura vzorku
po creepové expozici je jemnozrnějôí a ob-
sahuje větaf množství vypreeipitovanýeh
částic.

6. Závěr
V příspěvku byl sledován vliv chemic-

kého složení 2M spolu B parametry svařová-

ní na vlastnosti svarových spojů oceli

08Cr2, 25MolNiNb pro parogenerétory rych-

lých reaktorů provedených elektrodou zahra-

niCnl provenience. Dosažené výsledky byly

porovnány s vlastnostmi svarových spojů,

provedených elektrodou, vyvinutou ve VlJZ

Bratislava. Zkouškami na reálných a imito-

vaných svarových spojích bylo sjiatěno ve

shodě se zahraničními autory zpevnění a

zkřehnuti svarového spoje v závislosti na

růstu obsahu "volného" niobu. Z hlediska

mikroatruktury je uváděn jako jeden z mož-

ných nepříznivých faktorů vliv na mechanic-

ké vlastnosti TOZ výskyt eutektických útvarů

obecného složení Nb mX n, resp. spolu s fází

ře2Nb. Vliv rychlosti ochlazování 8/5*

tj. vliv svařovacích technologií, byl opět

tilledán závislým na obsahu "volného" niobu.

• Dosavadní výsledky zkouSek tečení sva-

rových spojů do lomu (tavba s nízkým obsahem

"volného" niobu) ukázaly, že až do doby ď.

lomu 2.10* hod. nedochází k negativnímu pů-

sobení svařovacího cyklu na žárupevnost ava-

rového spoje ve srovnáni a dlouhodobými

vlastnostmi základního materiálu. ~

Petr Mot úlek, Rudolf Qladl*, Vtfnanc Waldar - VÚHŽ Dobré
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VLIV NIOBU NA PRECIPITACI A VLASTNOSTI NfZKOLEGOVAHfCH OCELÍ

H. GOTTWALD - V. WALDER

Použití Bb k legování oc«li se rozšiřuje
stále na další skupiny oceli. Ve skupině žá-
rupevnýca ocelí je známo použití ITb jak u vy-
sokolegovaných austenltických Cr-Ki ocelí
např. /I, 3/ tak i u výšelegovaných feritic-
kýeh Cr ocelí např, /2, 3/ a u nízkolegovaných
íárupavných ocelí např. /4/.

Účelem použití Bb je .zejména využití je-
ho účinku kí
- zjemňování zrna a blokování jeho růstu
- piřecipitačaímu zpevnění
- vázání uhlíku a dusíku na silně Btabilní
sloučeniny Hb.

T dalším bude diskutován vliv Bb a pre-
cipitace sloučenin Bb z hlediska jebo aplika-
ce v nízkolegované* Sárupevná oceli 10Cr2,25
liplHiBb používaná v parogeneřátorech" rychlých
reaktorů. Uváděná poznatky mají však v obecná
formS širší platnost a aplikovatelnost u ji-
ných typu ocelí.

ní forag působení Hb

Vliv Bb v oceli lze rozdělit na jeho pů-
sobení v tuhán roztoku a účinek precipltátu
Bb sloučenin.

Působení Hb jako substitučního prvku při
normální teplotě jo vzhledem k jeho nízká roz-
pustnosti zanedbatelná. Při vyäších teplotáoh
se působení Hb projevuje zrninami teplot bodů
přeměn a zejména posunem transformačních ob-
lastí při anlsotermleká transformaci k delBia
časům /li/ - viz obr. 1.

800

700

800

700

Nb rozp. při austenrtizaci: Q18 %

Nb rozp. při austenitizaci: 0.29 %

700

Nb rozp. při ausienitizaci: 0,36%

10* 2.10* 5.10* 10*
• sec.

OBRA. VUV OBSAHU Nb V TUHÉM ROZTOKU
F*r NA POLOHU TRANSE OBLASTI
NA POLYGON. FERIT V ARA DIAGRAMU
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Základní fási preeipi*njísf T 9?«líoh •
Hb ja karbid. reap, kařbonitrid Hb, V 88§lt
10Cr2,25MolHiHb za určitých podmínak i iave-
eova féaa Pa2Nb. Podrobněji jsou tyto fáaa a
jejich .Vlastnosti diskutovány např T /5/.
Silná karbido a nitrldotvornost Hb, nízká ros-
pugtnost Hb v Pe matrici spolu s vysokou hod-
notou segregačaiho parametru Hb má za následek
poněkud odlišné průběhy precipitaonícb, rasp.
rozpouštScíoh dějů, naS na jaké jama zvyklí
u stejných koncantraoí např. V uebo Ho.

Tvorba eutaktlokých částic karbidu Hb

Hb má vysokou hodnotu segrstačního para-
metru v Pe (-0,62) a tato hodnota ja dala Je6-
ti zvyšována s roatouoía obsahem C 16/. V dů-
sledku toho doohácí k vyluSování masÍTních
Sástlo HbC již v průběhu tuhnutí a to i u oo
li s y»lil nízkými obaahy Db /7, 8/. Tyto Baš-
tíce, vylučující Be po hranicíoh primárních
srn reap* ve formš eutektiskýoh lokalit v ob-
lasti styku tří primárních srn, lze jednosnač-

0.5 \

0,4

Q3

0.2

ókea. složení oceli na mnuSství
těohto částic lsa oeenlt pomooí vztahu uve-
deného Helkkineatm /7/ s použitím hodnot se-
gregaeního parametru Hb v 7a v sávislosti na
obsahu O podlá Lindbloma /6/. Z grafická in-
terpretace pro námi studovanou ooel - viz
obr. 2 plynei
- mnoŽBtví autektickýoh čáatio souvisí výraz-
ne a celkovým obsahem Hb v oceli, tiloha ob-
sahu C je druhořadá a íano vliv a« uplatňu-
je výrazněji jen při vyšších obsazích Hb.

- relativní podíl autekt. částic vzhledem k
celkovému obsahu EbC v oceli roste B pře-
bytkem Hb.

- úpravou chem. složení studovaného typu oce-
li nelze zamezit tvorbe eutektickýoh Sástic
HbC, lze však snížit jejich množství z ma-
xima okolo 0,4 hm. % až na 0,05-0,03 hm %
HbC.

QO10.2 i Q*4 hmotn. % přebytku Nb
0.1 03 (% Hb v oceli - 774 K % C v oceli)

0BR.2. VLIV CHEM.SUDZENI NA MNOŽSTVÍ EUTEKT.
NbC V OCELI 225Cr1MoNiNb
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freclpltace karbidu, reap, karbonitrldu Hb
a tuhého roatoku.

Tato problematika byla detailně diskuto-
vána Již dříve /9, 10/, proto proveďme jen
stručnou rekapitulácii
- rozpustnost karbidu reap, karbonitridu nb
v Fa je velmi nízká a dále ji snižuje pře-
bytek Nb nad stabilizační poměr a rostoucí
podíl dusíku.

- při transformaci austenit*polygon. ferit _
nastává silné snížení rozpustnosti. Uchová-
ní přesyceného tuhého roztoku pro precipi-
taci při popouštění bude t edy vyžadovat znač
ně rychlé ochlazování z austenitizační tep-
loty.

- při austenitizaci lze převést do roztoku
jen část pracipitátu, a tudíž výsledný úči-
nek precipitačního zpevnění je dán superpo-
zicí dispersity v tepelném zpracování rep-
recipitovaného podílu a původní dispersity
nerozpuštěného pracipitátu HbC.

Freclpitace ře2Nb.

Konkrétní vyjádření teplotní závislosti
součinu rozpustnosti Pe^Bb /5/ umožňuje přij-
mout závěr, že precipitace Fe^Nb u studované-
ho typu oceli se může uskutečnit jen ve feri-
tické oblasti. Tato precipitace je stožná pou-
ze za předpokladu určitého minimálního pře-
bytku Nb (závisí na teplotě popouštění) - viz
obr, 3.

stech.pomér

500 600 700 800 900
teplota ľCJ

OBR.3. TEPLOTNĚ KONCENTRAČNÍ OBLAST
EXISTENCE FetNb v F9<c

Experimentální čáet
Soubor experimentů byl zaměřen na zjiš-

ťování souvislostí mezi hodnotami mech. vlast-
ností ai
- parametry tepelného zpracování
- celkovým množstvím precipitátu
- množstvím eutektlefcýeh částie NbC
- množstvím precipitátu, jehož diapersitu
lze regulovat tepelným zpracováním

- přebytkem Hb, r=ap. přítomností Fa^b

Rovněž byl studován vliv obsahu Nb v tu-
hém roztoku ca změnu transformačních charakte-
ristik při plynulém ochlazování (viz výše).

Ke studiu byla pcužita aérie laborator-
ních taveb vytavených v 100 kg zásadité in-
dukční peci. Chem. složení taveb je uváděno
v tab. I. Rozsah axperimentu, které ukázaly
určité souvislosti, použitý materiál a tepel-
né zpracování jsou uvedeny v tab. II. Zkouš-
iry vrubová houževnatosti byly prováděny na
vzorcích a ISO-V vrubem, přechodová teplota
je totožná s 50 & křehkého lomu.

TAVBA Y

&1030T/1 hod/-v+750*C/2hod/vzd.

o1030'C /1 hod/-v • 65O'C/2 hod/ vzd.

x1130'C/1 hod/-v+ 650"C/2hod/vzd.

OBRA. VLIV MRAMETRŮ TEPELNÉHO
ZPRACOVÁNÍ NA &,
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Tavba

C
S
J
K
I
M
n
R
S
U
W
X
Y,
Z

C
0,041

0,042
0,061

0,069

0,079
0,076

0,086

0,073
0, 082

0,100

0,012

0,024
0,062

0,054

jln
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

30
57
23
36
32
38
33
43

0,35

0,
0,
0,
0,
0,

42
57
61
54
47

Si
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
o,
0,
0,
0,
0,
0

19
40
24
21
29
22
28
34
26
28
04
38
33
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
,020

,045
,012

,022

,024

,025
,019

,014
,021

,022

,006

,014

,014

,012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hm.

3
,02b

,025

,019

,024

,023

,026

,024
,009

.025

,023
,018

,008

,015

,014

*

Hi
0,52
0,60

0,48

0,50

0,51

0,5i

0,51

0,45

0,49

0,53

0,63

0,59

0,52
0,61

(
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3r
,04
,31
,3.9
.01
,20
.35
,30
,12
,23
,31
,32
,53
.39
,39

Mo
0,86

0,69

0,92

0,87

0,84

1,03
0,89

1,04

0,82

0,97
1.17
0,97
0,90

1,05

m>
0,45
0,68

0,40

0,70

0,83

0,82

0,54
1,11

1,07
1,07
0,23

0,37
0,58

0,48

H
0,011

0,020

0,006

0,006

0,006

0,011

0,007

0,016

0,009
0,006

0,012

0,015

0,014

0,014

přebytek Hb
0,
0,
»0,

o,
0,

059
219
113
125
178

0,158

-o,
0,
0,
0
0
0
0
-0

173
438
376
255
057
087
,006

,031.

Tab. I. Cham, složení laboratorních tavab

Ověřovaná souvislost

•

Vliv parametri TL na

6o,2

Vliv celkového obsahu

sele. fáze na t? Q 2

 a ® pt

Vliv množství autekt.

částic naff Q g a"pt

Vliv přebytku Hb na<?0 2

Vliv precipitátu na taž-
nost

Vliv přebytku Nb na pře-

chodovou teplotu

Použité tavby

C,M,R,S,U,Y

C,J,E,L,2Í,H,
R,S,U,Z

_ » —

C.K.L.H.R.S.U

C,J,IC,I.,M,H,R,
S,U,Z

£,K,L,M,R,S,W,I

Parametry TZ

1030°C, resp. 113O°C/lhod/-V
- +65O°C resp. 75O°C/2hod/

/vzduch

10300C/lhod/-V-0,98;2,45;
3,95+65O°C/2hod/vzdueh

1030°/lhod/-V=0,98+65O°C/
/2hod/vzduoh

— n — — n —

1030°C/lhod/-VaO,9B;2,45;3,95

+65O°C/2hod/vzdueh

1030°C/lhod/-V«2,45 +650°C/2

hod/vzduch

Výsledky
uvedeny

obr. 4

obr. 5a, b

obr. 6

obr. 7

obr. 8, 9

obr. 10

Tab. II . t Rozsah experimentu

Výsledky a jejich diskuse.
Ověření vlivu parametrů tepelného zpra-

cování ukázalo, že pevnostní vlastnosti je
možno výrazněji ovlivňovat pouze za předpokla-
du ochlazovací-ryohloati, která umožňuje udr-
šsní přesyceného tuhého roztoku. Mezní ochla-
zovací rychlost, která toto umožňuje leží u
sledovaných taveb v intervalu -V-2,2 až 2,6.
Tato ochlazovaoí rychlost odpovídá ochlazova-
cíoi rychloatem,při kterých přechází strukturní
forma feritu z polygonálni na nepolygonální.

Jak ukazuje příklad na obr* 4, při rychlém
ochlazování roste příspěvek precipitaSního
zpevnění a teplotou auatenitizaoa v důsledku
repreolpitaoe většího podílu karbonitridu'Hb.
Při pomalém ochlazování vypreolpituje většina
rozpuštěného karbonitriduježte před tranafor-
wací/f"*** a změna hodnoty tfjj 2 Je praktloky
nulová bez ohledu na použitou austenitisaSní
teplotu.

Vliv celkového obsahu preolpltátu aa
hodnotu 6"

0 g
je zpracován na obr.: 5a,
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OBR.5a. RELACE CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ
PRECIPITÁTU A 6 ,0,1

Hodnoty C o 2 i
6 " ^ při velmi pomalém

ochlazování (-V-3#95) se s rostoucím obaaheo
aatundární fáze nemění. V případě ochlasova-
oí rychlosti -V»2,45 byl zjištěn v případě
6Q 2 nepatrný nárůst a nárůstem podílu kar-
bonitridu. Po rychlém ochlazování (-V«C,98)
hodnoty 6"Q 2 *• ̂ "pt

 8 r O 8 ' t o u c í m obsahem aak.
fáze výrazně fclasají. V případě 6*0 2 je toto
zjištění do jistá míry v rozporu a'tvrzením
J? -alageno /12/ pro ocel 100r2,25MolHiNb i
teorií precipitačního zpevnění. Nesoulad a
teorií je ovšem jen zdánlivý, V důsledku níz-
ká rozpustnosti karbonitridu roste při zvyšo-
vání celkového obsahu karbonitridu pouze po-
díl hrubých Sástio /9/ se zanedbatelným spev-
ňovacím účinkem /13/ a podíl eutektických
Sástio, jejioh£ negativní účinek v případě
matrice polygon, feritu je zmírňován její
vysokou plaaticitou. Negativní vliv eutektic-
kých čáatic v případě matrice nepolygon. fe-
ritu dokumentuje obr. 6.

Vliv přebytku Hb na hodnotu&Q 2 je gra-
fioky zpracován na obr. 7* Levá, klesající .
větev potvrzuje negativní vliv přahytku Hb
na rozpustnost karbonitridu, postupný růat
ff,)2 ' pravá větvi závislosti je důsledkem
preoipltace FtgHb, která t&fc v podstatě eli-
minuje vliv poklesu rozpustnosti karbonitrl*
du.

450

0,05 Q10 0,15 0,20 Q25 0,30

hm. %eutektickéhoíNbC/

OBR.6. VLIV OBSAHU EUTEKT ČÁSTC
NA 0.A 6-
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Tažnost klesá, v případech ochlazovaclch
rychlostí -V-2,45 a 3,95, úmerne s rostoucím
celkovým objemem sak. fáza - viz obr. 8. Při
rychlém ochlaaaní je vliv celkového množství
precipitátu překryt poklesem taznosti dopro-
vázejícím zvýšení A^Q 2 " v*-z 0 D r« 9*
( * f f 0,2 - e 0 , 2 * ř i - ^ ° ' 9 8 -^O.Z P ř i " V -
« 3,955

28

0.4 05 0 ^ 07 0.8 0,9
hm % precipitátu

OBR.8. VLIV CELm/ÉHO PODÍLU
PRECIPITÁTU NA ďs

Přechodová teplota byla zJISí ována u 0
taveb* Výsledky korelují pouxe B přebytky 3b
- viz obr. 10, Zjištění, ža přebytek Nb zvy-
šuje tranzitní teplotu je v relaci a poznat-
ky Lorenze a Krauze /4. 14/•

300 350 400

OBR.9. VLIV PŘÍRŮSTKU G^PRI RYCHLÉM
OCHLAZENÍ NA é5

tepl. popouštěni 650'C +/
-v=2,45 / R

Á

+W M

0 03 ~$l 03 tifi
hm. % přebytku Nb

OBR.10. VLIV PŘEBYTKU Nb NA HODNOTU
PŘECHODOVÉ TEPLOTY
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Závěr
Uváděné poznatky ukazují, že v oceli ty-

pu Cr2,25MolHiHb Jsou z hlediBka mach. vlast-
ností, cbsahy C nad 0,03 až 0,04 jí a tomu od-
povídající množství karbonltridu neefektivní.
Přebytek Mb se obecni projevuje negativně zvy-
šováním podílu eutektických částic a snižová-
ním rozpustnosti karbonitridu. Přebytky Nb,
vedoucí ke tvorbě FegNb sice eliminují pokles

g- v důsledku snižování rozpustnosti, pů-
sob* vSak nepříznivě intenzívním zvyšováním
přechodové teploty. Výraznější regulace mech.
vlastností tepelným zpracováním je možná pou-
ze při rychlém ochlazování po austenitizacl,
interval vhodných ochlazovacích rychlostí od-
povídá ochlazovacím rychlostem vedoucím ke
vzniku nepolygonální formy matrice, _

Milan Gottwald, Vena rve Walder - VÍIHŽ Dobrá
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WII7ITI VU\STNOSTf IMTII TYPU n7Cr?0Ni52TiAl V ENERGETICE.

K. PROTIVA - Ai KARAS

Začátkem Šedesátých let se objevil no-
vý konstrukční Material obchodního značeni
INCOLOY 800. Podle chemického složeni leží
na rozhraní mezi oceleni a slitinami niklu,
•ezi které bývá větfiinou také zařazován.
Slitina naíla použiti nejdříve jako velai
dobrý žáruvzdorný Materiál v petrochemii.
Sejí příznivé vlastnosti také v oblasti te-
čeni vzbudily pozornost konstruktérů ener-
getických zařízeni, a to v prvé řadě jader-
ných centrál. PředpdkladeM tohoto uplatněni
je nejen její dobra pevnost při zvýiených
teplotách, ale i chováni při korozi pod no-
pětim ve vodných různě znečištěných rozto-
cích. Použiti přichází v úvahu zvláStě na
trubky parogenerátorů vysokoteplotních
reaktorů, tlakovodnlch 1 rychlých reaktorů.
Také použití v klasické energetice nehledě
na zvýSené Materiálové náklady by bylo spo-
jeno s řadou výhod včetně zvýSenl provozní
spolehlivosti C O .

VSechna tato jednotlivá mezi sebou
velmi rozdílná použiti jsou spojena s růz-
nýMi nároky na vlastnosti podle teploty a
charakteru namáhání. Proto je slitina.: '
INCOLOY 800 v současné době jedni* z nejví-
ce studovaných Materiálů.

• Charakteristika chemického složeni

' Chemické složeni slitiny INCOLOY 800
je Možné vyjádřit podle běžných zvyklosti
souhrnně značkou 07Cr20Ni32TiAl. 3e dáno
normou ASTM B 163-72. V této základní for-
Mě ji MůžeMe rajit v normách a specifika-
cích dalllch států s vyspělou Metalurgii
(tabulka 1).

Prvou variantou základního chemického
složeni představuje omezeni obsahu uhlíku
na max. 0,03 % C. Vodítkem pro tuto úpravu
bylo nepochybně využiti známého vlivu sní-
ženi obsahu uhlíku u austenitických chrom-
il iklových korozivzdorných oceli AISI 304 L
a AISI 316 L za účelem omezeni podmínek
vzniku náchylnosti k mezikrystalové korozi.
Slitina v této formě byla také určena spo-
čätku k použiti spiSe jako korozivzdorný
Materiál, kdežto v původní formě jako mate-
riál žáruvzdorný. Svědči o tom ostatně i
číselné značky podle normy DIN.

Úvahy o použiti slitiny jako žérupev-
ného materiálu pro energetiku vedly k růz-
ným nárokům na odliänou úroveň pevnostních
vlastnosti. Tak doílo k rozděleni slitiny
na dva druhy označované běžně jako Grade I
a Grade II. Při stejném základním chemic-
kém aloženi na dosavadní úrovni normy ASTM
B 163-72 se dociluje různé úrovně předev-
SÍM pevnostních vlastnosti a pevnosti při
tečeni odllaným způsobem tepelného zpraco-
váni.

Původní formou slitiny představuje
podle tohoto rozděleni typ 2 (Grade II),
jehož žíháni se provádí při teplotě 1150°C.
Tím se docilá co nejúplnější rozpuštěni
karbidů pro zlepSeni odolnosti proti tečeni.
Jedné se přitom v podstatě o již klasický
způsob zpracováni používaný běžně pro auste-
nitlcké chromnlklové oceli. Slitina typu 1
(Grade i) Mé omezeno žíháni na teplotu
980°C. Při této teplotě nedochází jéStě
zdaleka k rozpustení karbidů, což se proje-
ví v poněkud složitěj81a strukturním stavu,
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Tabulka 1
Mu.mir.k6 složeni slitiny

Incoloy 800

ASTM B 163-72

Incoloy 800 H

OIN W.Nr 1.4876

DIN W.Nr 1.4558

X2NlCrAlTi32 2O

—Qe
SANICRO . 1

SANICRO 30

Z4CN 33-21

POLDI AKRI 7

CHN 32 T

(EP 670)

C

•ax

0,10

0,05

0,10

max

0,12

max

0,03

0,06

max

O.O3

max
0,1

0,03
0,09

max

. 0,05

tvou 07Cr20Ni32TiAl

Mn

•ax

1,5

nax

1,5

max

1,5

0,6

0,6

max

1,5

max

1,5

nax

O.7

Si

max

1,0

•ax

1,0
. r

•ax *•

1.0

0,6

0,6

max

1,0

•ax

1,0

max

O.7

MO

19,0

23,0

19,0
23,0

19,0

22,0

20,0

21,0

21,0

19,0

23,0

20,0

23,0

19,0

22,0

Ni

30,0

35,0

30,0

35,0

30,0

34,0

32,0

34,0

34,0

30,0

35,0

31,0

35,0

30,0

34.O

Ti

0,15

0,60

0,15

0,60

max

0,35

0,3

0,5

0,30

0,50

0,20

0,60

0,25

0,60

Al

0,15

0,60

0,15
0,60

max

0,60

0,3

0,3

0,10

0,25

Cu

max

0,75

max

0,75

-

max

0,10

max
0,10

max

0,75

Ti + Al

O.2O

0,60

max

0,5

S

max

0,015

max
0,015

max
0,030

max

0,015

max

0,015

max

0,015

0,45

0,75
max

0,015

max

0,020

P

max

_

max

0,045

max

0,015

-

max

0,035

max

0,030

Pokud není obsah přesně uveden, jedná ae o střední chemické složeni

Porovnáni typů sl it iny O7Cr20Ni32TiAl
Tabulka 2

Typ alitiny

Tepelné zpracováni

Struktura po předchozí*
žíhání

•

Velikost zrna

ASTM . •

Mechanické hodnoty

při 20°C

Mez pevnosti při točeni

Odolnost vůči

•ezikryatalové korozi

Vhodnost použiti

typ 1 (Grade I)

Žíhání

<T 980°C

Karbidy M 2 3C f i vyloučeny intragra-

nulárně i intergranulárnč

Po zchlazenl žádné podstatné zně-

ny struktury

Typ 2 (Grade II)
INCOLOY 800 H

>- 11OD°C

Karbidy M23C6razpuSt8ny

Po zchlazeni rozpad přesyce-

ného roztoku,karbidy preci-

pituji po hranicích zrn

Karbonitridy titanu zůstávají v celé* rozsahu teplot nerozpuStěny

jemníjíí

4

lepil

horlí

lepii

(omezena)

< 600°C

hrubíí

4-

hoři i

lepil

horli

(vCtif náchylnost Již ve

stavu dodávky)

>6OO°C
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který mé vSak naopak příznivájSÍ vliv na
náchylnost takto zpracovaná slitiny k aezi-
krystalove korozi. Tyto odlilná způsoby te-
pelného zpracovóní podmiňuji rozdílnost jeS-
tě daUich vlastnosti, které jsou neaéně
významné pro uvažovaná použiti.

Tak například slitina typu 1 mé lepSÍ
Mechanické hodnoty při krátkodobé zkouSce
tahea za obyčejné i zvýšené teploty než typ
2, ale její odolnost proti tečeni je niiSi,
(tabulka 2).

Hlubší prozkouaánl vlastnosti slitiny
typu 07Cr20N132TiAl. a zpřesněni nároků na
vlastnosti pro uvažované účely použiti ved-
lo k určeni dalSlch typů, které se označuji
jako INCOLOY 800 a INCOLOY 800 H. Prvé pro-
vedeni je aožné přirovnat k původnímu typu 1,
Slitina INCOLOY 800 H zachovává vysokou tep-
lotu žíháni jako původní typ 2 a je určena
právě tak pro použiti v oblasti tečeni.
Z těchto důvodů vSak ausl současně splňovat
•ještě některé dalií podmínky. Oe to předev-
Šía přesně vyaezený obsah uhlíku (0,05-0,10%
C) a velikost zrna 5 podle stupnice ASTM.
V obou případech nelze proto označit tato
nové provedeni za přesně totožná s předcho-
ziai typy 1 a 2, i když teploty rozpouStě-
cího žíháni a účel použiti zůstávají zacho-
vány.

NaSe vlastni dosavadní práce vedly
k vývoji slitiny základního složeni při res-
pektováni odlišných podalnek konečného te-
pelného zpracováni 0 0 . Výsledkea těchto
prací je zavedeni výroby této slitiny,kte-

T L Í ľ i J í ? ? . JL _ ^ y r á b í
se v základnia nutnia provedeni ve foraě
válcovaných i kovaných tyčí do •* 34 a 320
aa a plechů tlouštky 1 - 8 aa s vlastnostai
podle podnikové noray POLDI PN So 41 7358.

Struktura

Studiua strukturních podainek slitiny
typu 07Cr20Ni32TiAl bylo věnováno hodně po-
zornosti (3,4,5,6,73. Bylo předaětea i dll-

. £1 doaácl práce (8/"O- Je "»žné říci, že
v aoučaané době Je struktura slitiny j 12
dobře znáaa, i když zbývají je«tě některé
otázky k dořeleni. í

!
Základní strukturní stav je podalněn

použitým způsobea tepelného zpracováni, to
je teplotou žíháni a rychlosti ochla»«nl
aaterlálu z této teploty. Při vytiI teplotě"

žíhání 1150uC určené pro zpracováni slitiny
typu 2 nebo INCOLOY 800 H dochází k dokona-
léau rozpuštění všech precipitátů s výjimkou
koaplexnlch karbonitridů titanu. Po náaledu-
jlcia, zpravidla rychlém zchlazenl z této
teploty zůatává tato struktura v podstatě
zachována.

Při nižSi teplotě žíháni 980°C, které
je předepsáno pro slitinu typu 1, jsou
strukturní podalnky onohen složitější. Ve
struktuře se projevuje převážně intragranu-
lární precipitace, zatímco intergranulární
precipitace je v podstatě velai slabá. Intra-
granulárnl precipitace je přitom tím výraz-
nější, čia vyíäl je obsah uhlíku. Viechny
tyto ^recipitáty byly identifikovány elekt-
ronovou mikroskopii převážně jako karbidy
typu M2gCg. Naproti toau karbidy TiC se vys-
kytuji za těchto podmínek jen velmi vzácné,
a to i v případě přítomnosti vysokých obsa-
hů titanu 00. Tento druhý způsob tepelného
zpracováni nevede tedy k rozpuštěni výrazné-
ho množství karbidů. Vyvolává spíše jen jed-
noduchou rekrystalizaci, která dává jemněj-
Sí zrno než v přede5lén případě, přičemž
hranice zrn jsou v podstatě prosté precipi-
tátů. (Obrázek l)

Je-li materiál obou provedení vystaven
potom dalšímu působeni zvýSených teplot
v rozmezí 500 až 850°C, dochází k významným
zaěnám jejich původní struktury. Za těchto
podalnek probíhá nejen další precipitace.
karbidů, ale objevuji se také některé in-
teraetalickč fáze, které přispívají ke zaě-
náa původních vlastnosti.

U slitiny typu 1 precipltují nové kar-
bidy z původního tuhého roztoku především
po hranicích zrn a na hranicích dvojčat .Ty-
to karbidy postupně vyplní téměř úplně hra-

nice zrn, a to i tehdy, když slitina obsahu-
je jen velai Malé množství uhlíku. U slitiny
typu 2 a INCOLOY 800 H probíhá další preci-
pitace karbidů zejaéna při teplotě 600°C,]ak
po hranicích, tak i uvnitř zrn.

Do teploty žíháni 6OO°C nebyla prokázá-
na vůbec přítomnost karbidů TiC. Předpokládá
ae vlak, že ae tyto karbidy počínají tvořit
a poatupně dále rostoucí teplotou žíháni, i
když zostávaji stále Ještě nepostřehnutelný-
mi optickou Mikroskopii, a to 1 při drženi
na teplotě S50°C. ;
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Při deISím drženi jednotlivých typů

slitiny 07Cr20Ni32TiAl v uvedeném rozmezí

teplot dochází také k vylučováni 3 interae-

talických fázi, z nichž největSi význam pro

vlastnosti mé fáze ̂ '( gama) Ni 3 (Ti, AI)

známá z teorie iáropevných slitin niklu.Ta-

to fáze se tvoří vSeobecně v rozmez! teplot

500 - 700°C homogenně v celé matrici ve for*

mě globulí velikosti 2 - 2 0 nm. Rozsah a

rychlost vzniku této fáze závis! na obsahu

titanu a hliníku ve slitině. Zdá se, že -

existuje určité kritické rozmez!, nad kterým

vzniká tato fáze poměrně rychle. Pod tímto

rozmezím se fázejf tvoři naopak pomalu, tím

pomaleji, čím méně titanu a hliníku slitina

obsahuje. Předpokládá se, že vyžaduje ke

svému vzniku za těchto podmínek patrně až o

několik řádů delSÍ Časy, takže se prakticky

neprojevuje žádným účinkem na vlastnosti.

Tato závislost neni však v žádném případě

lineární. Účinnost obou uvedených prvků ne-

ní ekvivalentní. Oe pravděpodobné, že titan

má výraznější vliv, avSak svou účinnost vý-

razně ztrácí, není-li přítomen hliník.

Dalšími možnými intermetalickými fáze-

mi jsou křehká fáze sigma (FeCr) a fáze G

(Ti3Ni16Si?) (3,4). Existence fáze sigma

vyplývá z řezu rovnovážného diagramu slitin

. FeNiCr při teplotě 600°C. Složeni slitiny

typu 07Cr20Ni32TiAl spadá v tomto diagramu

do okol! těsně nad bodem P (Obr.2) C9I*

-•ľ

10 20 30 40 SO

Obr. 2 ílez rovnovážnýn dlagraman listin FoNiCr
při 600°C (pódia 9)

Krychlová, ploSně středěná fáze G byla

již identifikována v ocelích typu CrlSNi >

15Mo2. Objevuje se v čočkovíté formě na hra-

nicích zrn a v jejich sousedství. Oeji úči-

nek na vlastnosti sledované slitiny se vý-

razně neprojevuje C3).

Při vývoji slitiny POLDI AKRI7 jsme

sledovali uvedené strukturní otázky ve spo-

lupráci s VÚHŽ Praha. Dosažené poznatky od-

povídají svou úrovní i rozsahem zahraničním

publikacím C l c0/ kromě identifikace fňzetfaG.

Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti slitiny typu

07Cr20Ni32TiAl při otiou základních způsobech

tepelného zpracováni (žíhání 1150° a í»80°c)

stanovené běžnou tahovou zkouškou při oby-

čejné teploté mají v podstatě úroveň běžných

austenitických chroinniklových ocelí. Pritom

je pozoruhodné, íe na hodnoty pevnostních

vlastností nemá v podstatě žádný výra/ný

vliv ani zvýäení obsahu uhlíku z 0,013 na

O.iO % GO. Zvýšení těchto hodnot je však

možné dosMinout zpevněním za studena. Urči-

té zpevnénf povrchových vrstev se také uvádí

jako příčina rozdílu hodnot u výrobků s roz-

dílnou tlousCkou C3}. Úroveň zaručovaných

hodnot pro slitinu POLDI AKRI7 uvňdí tabul-

ka 3.

K výrazným zmenám mechanických hodnot

dochází po delším žíhání v rozmezí teplot

500 - 700°C. Vlivem precipitace fáze ̂ 'se

zvySují hodnoty meze 0,2 a meze pevnosti,

zatímco plastické vlastnosti klesají,zvlaS-

tě pak houževnatost. U slitiny typu 3 a

INCOLOY 800 H se na zjištěných změnách hou-

ževnatosti' uplatňuji pravděpodobně jeStě

dali! strukturní složky M 2 3 C 6 a TiC, neboř

vývoj změn houževnatosti u tohoto typu pokrý-

vá Siřil oblast.

Tabulka 3
Mechanické vlaatnoatl slitiny podle PN SO 41 7358

Značka

POLDI AKRI 7

Stav

Žíhaný

po rozpouStěcim
žíhání

(JO>2

20S

170

0>t

MPa

520

480

6
%
30

30

y
%
40

4O

R3

3/cm2

150

250
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Rozsah uvedených zmôn Je podmíněn cel-

kovýn obsahem titanu a hliníku ve slitině.

Názory různých pracovníků na tento kritický

obsah se různi, i když se přitom jedné

v podstate jen o malé rozdíly (3,4,5,11).

Tyto rozdíly jsme se pokusili vyjádřit na

obrázku 3, Jehoí základem je původní práce

Cll3 s využitím daUich údajů i vlastních

výsledků.
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ZwýSeni tvrdosti v závislosti na obe-íhu
TI + AI, s l i t i n a INCOLOY G00 (podlsU)

Obrázek 3

Vlastnosti při tečeni

Slitina typu 07Cr20Ni32TiAl má ve srov-

nání s jinými běžně užívanými žfiropevnými o-

celemi poměrně dobrou odolnost proto tečení

C9). Tato odolnost dosahuje téměř úroveň
nejlepiich z těchto ocelí, což je porozuhod-
né uvážíne-11, že se ve skutečnosti jedná o
slitinu vyvinutou původně jako materiál se
Špičkovou žáruvzdornosti, (obrázek 4)

Vlastní dosažitelné hodnoty jsou podmí-
něny způsobem tepelného zpracováni i chemic-
kým složením slitiny, z něhož se uplatňuje
jak obsah uhlíku, tak i obsahy titanu a hli-
níku.

Bylo již řečeno, že vysSÍ teplota žíhá-
ni H50°c vede. ke vleobecně lepí í úrovni hod
not meze pevnosti při tečeni při stejném che
mickém složeni slitiny. Při teplotě »SO°C ji

500 550 600
TEPLOTA [/ej

2 pevnosti při toJoni vybraných niaterl.ilfl

pro 10 hodin (potílo 9)

X
2
3
4
5

il&Ti
lHCrlMotl
321.347,
IfiCOLOY

KratoUb

Obrázek 4

316
ODO

V

6

7
8
9

10

2,2SCrlMJtlljV
2.23Crll-'.ot4b
2,r:5Crlt1o
SCrlMo
12Cr

rozdíl mezi typem 1 a 2 celkem jen malý, av-
Sak zvyäuje se postupně s rostoucí teplotou
ve prospěch typu 2.

Význemný vliv má rovněž obsah uhlíku.
Je možné konstatovat, že tavby s nízkým ob-
sahem uhlíku do 0,03 % C dávají výsledky .
vSeobecně nižSi než tavby se středním nebo
zvýšeným obsrnem uhlíku. Tato skutečnost by-
la zřejmě také důvodem zavedení slitiny typu
INCOLOV 800 H při stanoveni dalších podmínek.

Významný vliv má také obsah titanu a
hliníku, které určuj f celkový rozsah vytvr-
zeni vyloučením přísluíné Ťbzef. V proti-
kladu k příznivému vlivu na odolnost proti
tečeni má toto vytvržení za následek sníže-
ní tažnosti při tečení, zatímco tažnost sta-
novené při trhací zkoulce za norraáit.ich tep-
|fot zůstává jen málo ovlivněna přítomnosti

'̂. Hodnoty prodlouženi při přetrženi

mohou klesat za těchto podmínek až pod 5 %,
a to zvláStě u slitiny typu 2, 1 když pokles
není vyloučen ani u slitiny typu 1. Proto je
možné pozorovat snahu po nalezení vhodného
kompromisu mezi úrovní odolnosti proti teče-
ni a hodnotami tažnosti při zkouSce meze pev-
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noati při tečeni. T«kový kompromis představu-

je například vymezeni obsahu titanu na 0,30

ož 0,50 • a hliníku na 0,10 až 0,25 % při

respektováni minimálního součtu obsahů obou

prvků na 0,45 %. Tin se zajisti příznivý vliv

Fáze^na odolnost proti tečeni 05} • Je vSak

zajímavé, ze předběžné vytvržení slitiny při

600°C před jejím vlastním pouiitim nezlepšu-

je výsledky zkouSek meze pevnosti při tečeni

C4D.
Srovnáni hodnot odolnosti proto tečeni

dosazených na tavbách rtoaácl proveniece

s publikovanými údaji C3»5) potvrzuje velmi

dobrou shodu. (obr.5.)

Oe nutné zdůraznit, íe se ve vSech

těchto případech jedná o hodnoty jednotli-

vých taveb a nikoli o hodnoty minimální,kte-

té by mohly být základem príslušné normy ja-

kosti.

Slitina INCOLOY 800 naäla prozatím up-

latnění zejména u tlakovodni'ch a rychlých

reaktorů. Rozdílná povaha namáháni trubek

v těchto reaktorech vedla k vymezeni odliš-

ných nároků na vlastnosti. U tlakovodnich

reaktorů odsunuje poměrně nízká teplota po-

užité (350°C) otázky tečení. Proto se v tom-

to případě voli slitina s velmi nízkým obsa-

hem uhlíku do max. 0,03 % a poměrně vysokým

obsahem titanu (Ti/012) za účelem účinné

stabilizace metrice proti mezikrystalove ko-

rozi. V rychlých reaktorech chlazených teku-

tým sodíkem je vSak již nutné zajistit vyho-

vujíc! odolnost proti tečeni. Vylil teplota

použiti v tomto připadS (500 až 550°c) vyža-

duje současně kompromis mezi odolnosti proti

tečeni a odolnosti proti korozi. Příkladem

řeSeni tohoto kompromisu jsou podmínky pro

trubky reaktoru SUPER PHENIX, které stanovu-

ji velmi úzké rozmez! obsahu uhlíku (0,03 až

0,06 %) a stabilizační powěr Ti/C 5 až 12 (g).

Odolnoat proti korozi

Slitina typu 07Cr20N132TiAl má s ohle-

dem na zvýSené hladiny obsahů základních

slitinových prvků chrómu a niklu velmi dob',

rou odolnost proti vSeobecné koro2i. Při u-

važovaném použití na trubky jaderných cent-

rál různých typů se uplatňuje především je-

jí vynikající odolnost proti vodní páře i

vodě a u rychlých reaktorů i vůči sodíku.

Ve vSech těchto případech je také nutné po-

Čitat s odolnosti proti korozi za napětí,

která představuje právě u běžných austeni-

tických korozivzdorných oceli významné ome-

zeni jejich použiti pro tyto účely. Tato

příznivá vlastnost slitiny INCOLOY 800 je

podmíněna jejím středním obsahem niklu,kte-

rý zajiäEuje vyhovující odolnost proti ko-

roznímu praskání za napěti (12).

103 5 10* S
OOSA 00 LOMU [ h ]

Obr 5 r«vnoat mři tačanl při 600°C, tavby 1 * 2 (podlá
(doplnfno vlmtnlml zkoufkaal • « » )

% C % TI % AI
1 0,03 0.51 0.S1
2 0,04 0.29 0.08

- 0.04 0,20 0.11
• 0,06 0,21 0.90
* 0,09 0.90 0,35
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Obr. 6 (podlá 12)

Tyto jevy je možné teoreticky vysvět-

lit působením jednoho nebo i několika růz-

vých faktoru současné, jako je vliv prost-

ředí, strukturní stav materiálu, působeni

pnut S i přítomnost radiace (13). Také pří-

tomnost vmdstků umístěných na hranicích zrn -

může sloužit jako zárodky trhlin (14). S oh-

ledem na všechny uvedené skutečnosti jaou

podmínky pro vyvoláni korozního praskáni za

napětí slitiny typu O7Cr20Ni32TiAl vyääí

než jaké jaou vymezeny pro austenitické

chroraniklové korozivzdorné oceli typu ~

CrlSNilO (Mo).

Žáruvzdornost slitiny POLDI AKRÍ7 byla

cwěřena informativně při teplotě 1100°C.

Průměrně úbytky opálem u sledovaných taveb

byly o málo nižší než jaké jsou zaručovány

pro klasickou Žáruvzdornou ocel POLDI

ANTOXYD, ČSN 41 7253. Také v touto případě

•e zřejmě příznivé uplatňuji avýnt vlive* na

žáruvzdornost byt celkea z tohoto pohledu

nízké,, obsahy titanu a hliníku.

Mezikrystalovň koroze

Podmínky mezikrystalové koroze jsou

jedním z nejvíce studovaných vlastnosti

slitiny 07Cr20Ni32TiAl. 3inak celkově příz-

nivá zvýšená hladina obsahu niklu je v tom-

to případě méně žádoucí, neboE usnadňuje

zcitlivění vůči nezikrystalove korozi zkou-

äené standardním postupe*) podle Strauase.

Bylo všeobecně již dříve prokázáno, 2e zvý-

Seni obsahu niklu na 30 až 40 % v austenl-

tických chromniklových oceli a slitinách

zmenšuje rozr istnost uhlíku v austenitu,

zvyšuje rychlost difúze uhlíku a chrómu a

.usnadňuje nukleaci vyloučených karbidů chro-

eu typu H 2 3 C 6 na hranicích zrn (15). Součas-

ný* působenib těchto vlivů dochází také u

slitiny 07Cr20Ni32TiAl ke zcitlivění vůči

•eziki ystalové korozi dříve a dá se nu ob-

tížněji čelit než u běžných austenitických

chromniklových oceli typu CrlSNilO (Mo).

V tomto směru nelze považovat za dosta-

tečně účinné ani radikální omezeni obsahu

uhlíku na max. 0,03 % ani stabilizaci uhlíku

titanem* Z provedených studii vyplývá, že

pro účinnou stabilizaci by bylo potřeba pods-

tatně větSi množství titanu a že toto množst-

ví je silně závislé na obsahu uhlíku v tavbě

stejně jako i na závôreäném způsobu tepelné-

ho zpracováni (15,16). Tavby žíhané při tep-

lotě 1150°C jsou zpravidla náchylné na mezi-

krystalovou korozi již ve stavu dodávky, za-

tímco žíhání při teplotě 980°C, které nevede

zdaleka k rozpuštěni vSech původně přítomných

karbidů vyloučených intragranularně je mnohem

příznivější. Tak například je možné zajistit

dobrou odolnost proti mezikrystalové korozi

při rozpouStěcím žíhání 11OO°C jen podle

vztahu Ti-26 (C - 0,012), přičemž tento poměr

platí jen v rozsahu obsahů uhlíku O,020 až

0,035 % C. Pro rožpouštěcí žíháni 950 až

980°c plati zase vztah Ti=*15(c - 0,011), a

to pro obsahy uhlíku 0,020 až 0,045 % (15).

Protože použiti zvýšených stabilizač-

ních poměrů není vhodné s ohledem na podmín-

ky zkřehnutí slitiny, je jediným možným způ-

sobe* omezeni náchylnosti vůči mezikrystalo-

vé korozi použití zvláštního způsobu tepel-

ného zpracováni před vlastním použitím mate-

riálu. Toto zpracování spočívá v žíhání při

jeStě nižSl teplotě, napr. 850°C, následova-

ným pomalým a přesně kontrolovaným postupem

zchlazeni. Tím dojde k dodatečné intragranu-

lární precipitaci karbidů dříve než se mohou

v oblasti kritických teplot vyloučit tyto

karbidy po hranicích zrn.

Na rozsah náchylnosti vůči mezikrysta-

lové korozi se nepochybně uplatňuje i veli-

kost zrna. Podle naSich zkouSek jsme zjisti-

li rozdílný rozsah napadeni při zkoušce na

mezikryatalovou korozi no materiálu z téže

tavby při různé velikosti zrna.
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Svařltelnost

0 evařitelnostl slitiny typu 07Cr20Ni32TiA]

bylo publikováno zatla jen aálo údajů. Sako pří-

davné aateriály pro svařováni slouží zpravidla

slitiny niklu s vysokým obsahem niobu jako na-

příklad INCOWELD A.

Oe přirozené, že lepUÍ/výsledky se (tosahu-

Jí při svařováni taveb a nízkým celkovým obsa-

hea uhlíku (0,03 a S 0,06 %) a dostatečným obsa-

hán titanu. Svařováni je provázeno nežádoucím

rozpuBtSnia uhlíku stejně jako zvětSenín veli-

kosti zrna. Proto je třeba použít takových

způsobu svařováni, které dávají jen velni úzká

tepelně ovlivněná pásma. Účinné je také dosta-

tečné tepelné zpracováni po tvářeni, které by

vedlo k precipitaci karbidů titanu. Oinak je

nutné počítat s tím, Se tato tepelně ovlivně-

ná pásma dosahují vlastnosti a strukturu blí-

žící se podmínkám typu 2.

Karel Protiva, Antonín Karas - POLDI Kladno
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OCELI PRO PERSPEKTIVNÍ PROGRAM JADERNE ENERGETIKY S RYCHLÝMI- REAKTORY

V. WALDER - T. PRNKA

Úvod.
Stoupajíc! nároky energetických potřeb

a disproporce s možnostmi dosažitelných zdro-
jů energie vyvolaly v nedávné době různá zá-
važná přehodnocení dlouhodobých energetic-
kých strategií pro nejbližší léta i několik
příštích deseti letí .

Shodně bylo konstatovánot že vieohny vý-
zname j š í přírůstky energie, zejména elektric-
ké, budou nuset být kryty z jaderné energeti-
ky B tím, že různé země podle vydatnosti svých
zdrojů primárních paliv přikládají této zása-
dě větší Si menší aktuálnost.

Pokud se jedná o naši republiku, pak pat-
říme k těm, jejichž dalěí rozvoj hospodářství
je životně závislý na urychleném zapojení ja-
derných elektráren do energetického systému.
7 tomto smyslu jsou formulována různá státní
usnesení 1 směrnice XV. sjezdu KSČ.

Ibkud ae jedná o typy jaderných elektrá-
ren, pak z pohledu našich neodkladných potřeb
energie je j i s tě správná orientace na lehko-
vodní systémy s reaktory s pomalými tepelný-
mi neutrony, kde stav poznání a rozpracovanost
je daleko nejvyšší, neklamným důkazem toho je
skutečnost, ze z 520 jaderných elektráren, jež
jsou v provozu nebo ve výstavbě, JÓ 80 % s '
reaktory tohoto typu.

Tyto skute?iiot.t± vSik. nic neříkají o pers-
pektivě jaderné energetiky, zejména pak o vy-
Serpatelnosti zdrojů jaderného paliva. Vezmeme-
-11 v úvahu, že komerční nasazení řízené te
jaderné syntézy v ena^etioe je satím v nedo-
hlednu, pak problém s efektivním využíváním
jaderného paliva je vyeooe závazný. V tomto
aměru existují mnohé vyaooe odborné speciali-

zované studie. Nejde totiž jen o absolutní
množství paliva na zeměkouli, ale i o jeho do-
sažitelnost, Símž se užitečný podíl významně
snižuje.

Běsením se jeví aplikace reaktorů s ry-
chlými neutrony (dále rychlé reaktory), jež
vykazují určitý zmnožovací efekt a tím v sou-
hrnu umožňují významně zvýšit využití paliva.
Má se zato, že lze dosáhnout až 40-ti násob-
ného využití ve srovnání a dosavadními reak-
tory. Vyšší efektivnost navíc umožňuje exploa-
taci jaderného paliva i na vyšší cenové hla-
dině, čímž se rozsah použitelného paliva vý-
razně zvýší.

Souhrne iéčeno, tak jak současné lenko-
vodní a další typy jaderných elektráren předs-
tavují jediné dostupné řešení energetických
problémů nejbližších let, tak mnošivé rychlé
reaktory jsou faktickým jediným řešením k za-
jištění energie řady dalších deset i let í .

V tomto směru vyzněla i nedávná celosvě-
tová konference o jaderné energetice v Salz-
burgu. _

Vědeoké a technické řešení je vlak velmi
náročné po všech stránkách, tedy i po stránce
finanční. Eroto se vývojem systémů a rychlými
reaktory zabývají především hospodářsky nej-
silnější zuně jako SSSR, USA, Japonsko, USB,
Pranéie a další, nebo hospodářská seskupení
(EHS). Mimo to jsou zde i menší země, které B
důvodů vlastního zájmu urychlené aplikace rych-
lých reaktorů nebo z důvodu zabezpečení v lasť
ního výhodného exportu komponent se angažují
ve vybraných oblastech a dosahuji Sasco výz-
namných úspěchů. S takovým zemím patří vedle
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t -édska a dalších také Československo, ktoré
v některých komponentách Jako je parogenerá-
tor nebo iyohloto5lnné armatury dosáhlo zas-
louženého úspěchu.

Ukázalo se v&ak, že realizace Bystémú B
rychlými reaktory je velmi závislá na vyřeše-
ni materiálových otázek.
Doaavadni jďeaatavj o rašeni materiál, proble-
matiky. .

Pokua ee týče materiálová problematiky
systémů a lyohlýml reaktory, je jeji nároč-
nost dána extrémními podmínkami namáháni a to
nejen ozářením, ale i - značnými tepelnými
toky v některých mlatech systému, včetně ne-
obvyklých korozních jevů vyplývajících z po-
užití sodíku jako teplonosnáho média. Jelikož
způsob namáhání materiálu v té které Sáati
oelého systému je jednoznačně určující pro vý-
běr, vývoj a způsob ověřování vlastností toho
kterého materiálu, nebo komponenty je v násle-
dujícím materiálová problematika rozebírána .
v těsném kontextu s funkčními požadavky na jed-
notlivé komponenty a části.'

Přehled problému vývoje' materiálu a pra-
covních podmínek bude zemSřen především nat
1» Povlakové trubky palivových Slánku
2. Konstrukční části aktovní zóny
3. Sádoba reaktoru
4* Konstrukční části pohonu regulačníoh tyčí

a zavážecího zařízení
5. Dopravní systém (tekutého sodíku-čerpadla,

potrubí, armatury, vlnovce, topení)
6. Mezivýměník
7. Parogenerátor
B. Terciální okruh

Vždy bude popsána stručně funkce součás-
t í , pracovní podmínky a současné materiálové
problémy.

Povlakové trubky palivovýoh článků.

Povlakové trubky palivových Slánku pat-
ří k nejnamáhanějSím konstrukčním částem rych-
lého reaktoru. Jejion funkci je vytvářet obal
jaderného paliva různého druhu a přenáSet tep-
lo vznikající jadernými reakcemi do vne prou-
dícího tekutého sodíku.

Obvykle jsou to trubic* o délce 1000 -
- 1500 mm, o vnějším průměru 5,6 až 1 mm,
o tlou&íce stSsy 0,30 - 0,45 mm, na obou kon-
cíoh uzavřené zátkami, které bývají zavařeny
metodou WIG. Maximální teplota ocel i je oea
600 - 700°C a při maximálním lokálním vyhoře-
ní palivá 150.000 ma/t 1 M očekávat aaximál-

ní Integrovaný neutronový tok (dávku) cca 2 -
- 3.10 2 3 n/cm.

Materiály přicházející v úvahu pro výro-
bu povlakových trubek jsou vysoce člaté «ua-
Senitické oceli na bázi CrHi, nestabilizované
i stabilizované (typy 304, 316, 08Crl6Hil6Mo
2Kb, IlOCrlIiMoTiB 15.15 ap.).

Při dimenzování povlakových trubek a vý- '
bSru optimálního materiálu, je zapotřebí uva-
žovat kombinovaná mirtaháni meohanickái tepel-
ná, radiační a korozní. Mechanická namáhání
jsou vyvolána vnitřním tlakem Štěpných plynů
a radiálním kontaktním tlakem paliva a jejich
výše závisí především na vlastnostech paliva,
stupni jeho vyhoření a konstrukci palivového
článku. Namáhání povlaku tepelným pnutím je
úměrná velikosti teplotních gradientů ve atě-
nS povlaku, obvodovýoh a axiálních gradientů
a snižuje se vlivem relaxace a tečení materiá-
lů.

Radiací indukované tečení dosahuje u aus-
tenitických ocelí rychlosti řadově 10" 1 1 /sec/.
Tečení působí příznivě na snižování napětí v
povlaku, nepříznivě jeho deformováním. V aus-
tenitických materiálech se projevuje rovnSž
radiační zpevnění zvýšením smluvní meze kluzu
a značným poklesem plasticity (tažnost 1 f> při •
teplotách kolem 600°C a dávce ozáření nad
10 n/cm), nezávisle na chemickém složení
austenitických ocelí a způsobu jejich předcho-
zího zpracování. Radiační růst (swelling) se
významně projevuje při dávkách nad 10 2 2 n/cm2

vytvářením pórů o velikosti řadově v 10 mu
v množství 10 * - io"/cm 3 . Zvětšení objemu,
materiálu dosahuje až 10 %.

Dalším faktorem, který je třeba uvažovat
je vysokoteplotní zkřehnutí, které se projevu-
je velkým snížením tažnoati a vznikem křeh-
kých lomů, zatímco mez kluzu a pevnost se mě-
ní málo při teplotách 55O-6OO°C a £vkách nad
10 n/cm . Příčinou j*e zejména hélium vznika-
j í c í při jaderných reakcích, a proto se pok-
les tažnosti zvětšuje s rostouoí dávkou ozáře-
ní a stupněm vyhoření paliva. Dalai příčinou
zkřehnutí může být pozorovaná radiaoí induko-
vaná precipitace karbidů a daliíoh neznámých
fází a tvorba feritu.

Korozní wmirfimtwf povlaku působením in-
terakce palivo-povlak se projevuje rovnoměr-
nou oxidaci povlaku plynnou fásí C0/C02, pů-
sobením např. UOj za přebytku 0 2 T palivu ne-
bo interkrystaliokou korozí kyalíkem, který
j« přenášen kapalnými Štěpnými produkty, zej-
ména cesiem z paliva.
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Korozní namáhání povlaku sodíkem se pro-
jevuje rovnoitěrným koročním zeslabením stěny
povlaku, selektivním odstraňováním Criiilín, Si,
]Jb z povrchových vrstev, podstatným snížením
obs; ;u xnterstitiekýeh prvků C, X, B, degra-
daci mechanických vlastnosti spojených s po-
klesem pevnosti při tečení a intexk rystalic-
kým napadením penetraci sodíicu po hranicích

.zrn vedoucím ke vzniku křehkého lomu.
Bři splněr.í pošadavku vysokého vyhoření

paliva více řež 100.000 MWd/t, z něhož vychá-
ai radiační dávka e ž 3 x 1 0 " n/cm je P*° »*"
máhání i odolnost povlaku rozhodující výše ma-
ximální pracovní teploty povlaku. S teplotou.
namáháni rspidně roste a odolnost klesá a na-
opak. Zkoušky v experimentálních rychlých
reaktorech ukázaly, £e při teplotě nad 65O°C
p:ŕi vysokŕn vyhoření se výskyt porušených po-
vľ.aku u austenitisačníeh ocelí lychle zvyšuje*
Z těchto důvodů se doporučuje, aby v první
gínereci komerčních rychlých reaktorů se re-
dukovala maximální teplota povlaku na 600°C
k dosažení .potřebné spolehlivosti a životnos-
t i povlaku' až 3 rol^.

TJvádí se, že jakost povlakových trubek
je zapotřebí definovat hodnocením až 40 vlast-
ností a charakteristik (geoinetire a je j í tole-
rance, struktura, mikročistota, velikost s n a ,
mechanické vlastnosti krátkodobé a dlouhodobé,
čistota, jakost povrchu, výskyt vad, obsah do-
provodných a stopových prvků atd.).

Bovleiové trubky se vkládají do kazet,
což jsou trubky šestiúhelníkového profilu o
i cca 120 nn a tlouětce stěny cca 3 nu. Bs-
žadavky na materiál kazet jsou obdobné jakc na
ostatní části aktivní sexy. Kazety představují
obtížný výrobek hutnického prúcj-slu, vyznačují-
c í se především přesností rozměrů.

2. Konstrukční části aktivní zóny.

Nejdůležitější součástí aktivní sóny, kte-
ré je třeba především uvažovat, jsou:
- spodní deska mříže
- kanály

' - základy aktivní sóijy
i- vnější podpory
- rozpěrky palivových článků

Funkci uvedených a některých dalších eou_
Sástí je vytvářet vhodnou konstrukci, jež ne-
se a rozmisťuje palivové Slánky ve stabilní
prostorové konfiguraci * usměrňuje tok sodíku
přes palivové články tak. aby se plynul* od-
nímalo teplo vznikající v článcích.

Aktiviií zo'na má v podstatě teplotu sodí-
ku na výstupu, t j . cca aš 65O°C. Jednotlivé
kanály mohou mít vyšší teplotu. Spodní deska
mříže a základy mají vstupní teplotu sodíku,
t j . cca 4fi0°0 a méně (v závislosti od para-
metrů sodíku). Rychlé odstaveni reaktoru ne-
bo poruchy v toku sodíku mohou způsobovat jak
positivní tak negativní úchylky teploty až 150
°C, s rychlosti např. 2°C/sec. Maxiaální cel-
kový tok sodíku typickou aktivní zónou můše
být 3.10^ g/ain. s Eaximálnín tlakem sodíku
na vstupu a výstupu z aktivní zdny 2,4-71Ok.
Iferchlost sodíku v kanálech aRtivrii sóny dosa-
huje 3-9 m/sec, liaxinální tok r.eutroi;ů lze
uvašovat lO'^^-lO1^ n/ca2 sec, naxiEŠlni dávka
zářeni psi 10 1 S -10 2 1 n/cm2. •

Kateriály, ječ přichécejí i, úvahu pro
konstrukci nosných části aktivní zóny, jsou
výluřiě austenitické oceli typu l«ffr-lCIÍi(304),
17Cr-12Ki-2UioC316), lSCr-10Xi-Ti(321). leCr-
-lĽCi-ITb(3-?) apod. D pokusného reaktoru KKK
(2C13Í) tyla pouřitfi stabilizovaná ocel
2,25 řCp-1 Slío.

T í&dě c i s t je třeba v aktivní zóně za-
j i s t i t otěruvaoorné povrchy pro saneseiií sa-
Bosvaření (vliv Sa) či otěr troucích se povr-
chů při rychlt'n senofivařovení a lámání povr-
chu kovu. V scučasné době jsou takové povrchy
navarovány EěkterjTi druheia s t e l l i t u , sl it ina-
mi typu Colnaaoi", nebo jsou to nitridované či
chroacvané povrchy.

materiálové problény konstrukčních čás-
t í aktivní zory mají svoji příčinu v indivi-
duálních ci kombinovaných efektech působení
sodíku, vj-eoké teploty a neutronovéli;) záření
na vlastnosti materiálů. Bovcěá je eapotřebi
uvažovat podaínky cel istvosti a únosnosti
konstrukce. Jedním z hlavních problémů, zejmé-
na u kanálů a mříže, je růst materiálů (swel-
ling) indukovaný osářenrlm. Jelikož růst je
funkci teploty i neutronového toku, existuje
gradient tohoto jevu napřič kanály, které e * mo-
hou porušovat Ei ohýbat. Rychlost relaxace
vznikajících napětí při uvedených podmínkách
je neznámá. Dalšími významnými faktory jeous
přenoŝ  hmoty (oduhličováni a ztráta Bi a Cr
e nebeapečím vzniků feritu na povrchu součástí),
koroze sodíkem *j»

Ice předpokládat, že je nezbytné vyvinout
ús i l í definovat úroveň ozářením indukovaného
bobtnání a úroveň poklesu plasticity konstrukt
níeh Sáetí aktivní-zóny v prostředí ryehlyek
neutronových toků. Je zřejmí, Se kanály pali-
vových Slánku a desky mříže představuj i vysoce
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r
kritické komponenty, avšak i pro ménS expono-
vané součásti, jako Jsou základy aktivní aóny
a vnější podpory, je třeba znát v l iv oróřeni.
Bovněž je nadále nutné prohlubovat naSe zna-
lost i o vlivu teploty, toku neutronů, napětí,
relaxaci napití a spektra neutronů na vlast-
nosti materiálů, při respektování vlivu meta-
lurgické struktury, tlouŠtky materiálů a od-
chylek v chemickém složení a to i za působení
tekutého sodíku.

Rovněž u dalších materiálů pro svařování
a pájení, pro pružinu na rozpěrky .(Inconel
718, Inconel 1-750) a pro otěruvzdorné povr-
chy, je zapotřebí znalost vlivu ozáření na
vlastnosti a v l iv přenosu hmoty.

3. Madoba reaktoru.
Nádoba reaktoru s ryohlými neutrony je

obvykle tvořena dvěma plášti, hlavním a bez-
pečnostním. Obsahuje chladící medium •* tekutý
sodík o teplotě 44O-56O°C a u integrované va-
rianty reaktoru mimo aktivní zónu i mezi-výmě-
ník sodík-Bodík, hlavní čerpadlo, základy ak-
tivní zóny, je j í vnější podpory ap. Její roz-
měry závisí na velikosti reaktoru, napr* pro
reaktor Super Phenix (Francie) má aákladnl ná-
doba průměr 21 m a výšku cca 22 m, o tlouštice
stěny plechu cca 25 mm, u projektovaného re-
aktoru SHH 300 bude Bí<!měr nádoby 6,7 m o výš-
ce 15 m, s tlouštkoru stěny 40 mm ap.

Materiálem Rádoby reaktoru jsou převážně
auBtenitické CrNi oceli (typu 304, 316).

Podmínky namáhání nádoby jsou obdobné ja-
ko konstrukčních částí aktivní zóny s tím, že
dávky ozáření za cca 20 let předpokládané ži-

iq o

votnosti lze předpokládat cca 5.10 u/cm v
ostatních částech. Rovněž úroveň teploty lze
očekávat nižäí než v předcházejících případech.

Velmi důležltoz podmínkou je stálost
konstrukce nádoby, vysoká odolnost materiálu
pro šíření trhlin a zejména bezdefektní prove-
dení svarů.

4. Konstrukční části pohonu regulačních tyčí
a zavářecího zařízení.

Chod rychlého reaktoru je řízen nastavo-
váním reaktivity aktivní zóny vsouváním 5i vy-
souváním absorbérů neutronů. Abaorbéry jsou
umístěny v regulačních tyčích, která Je možno
specielním řídícím pohybovým mechanismem vsu-
nout Si vysunout do přesně určené polohy.

Důležitým zařízením je zavážecí zařízení
pro vkládání palivových Slánku tto aktí.vní sóny.

příp. pro výměnu součástí aktivní sóny. Zavá-
žecí zařízeni rovněž zprostředkuje přemístění
vyjmutých článků či částí mimo reaktor a nao-
pak.

Základní pracovní podmínky pohonu regulač-
ních tyčí vyplývají z parametrů tekutého sodíku
(teplota, rychlost proudění). Spodní Sást po-
honného hřídele a ucho pový mechanismus se pono-
řují do sodíku dané teploty, přičemž působí
vibrace vyvolané prouděním sodíku. Tyto části
jsou také vystaveny záření neutronů různé in-
tenzity, v závislosti na vzdálenosti od aktiv-
ní zóny. Horní části jaou vystaveny působení
sodíku, krycí atmosféry z inertního plynu a so-
díkovýoh par, či pouze inertního plynu. Teplo-
ta nad hladinou sodíku klesá od teploty sodíku
při hladině až na cca 50°C u horního stínění.

fiásti pohonu regulačních tyčí jsou vysta- '
vény tepelné únavě při normálním provozu reak-
toru a tepelným šokům při možné havárii chla-
dícího systému. Očekává se např. 500 zabloko-
vání reaktoru na dobu životnosti, přičemž na
mechanismy působí zrychlení až 6G.

Pokud se týká zavážecího zařízení, jsou
vystaveny některé jeho části (úchytky, západ-
ky, spodní části mechanismu) působení sodíku
teploty až 43O°C. Jinak je namáhání části po-
dobné jako u pohonu regulačních tyčí.

Základním typem materiálu pro konstrukci
pohonu regulačních tyčí a navážecího zařízení
jsou austenitické CrHi ocel i (zejména typ 304).
Různé typy materiálů lze uvažovat pro ložiska
a místa vystavená tření a ohřevu. Např. v prost-
ředí krycího plynu nebo páře argonu a sodíku se
používají Jako ložiskové a těsnící materiály
hliníkové nebo fosforové bronzy, sl it iny Colma-
noy 4 a 5 či sl it iny S t e l l i t 6 a 6B, příp. je-
jich kombinace. V prostředí sodíku se ložiska
vyrábějí ze s l i t i n S t e l l i t a Colmanoy, např.
Colmanoy 4 proti S t e l l i t 6 a 6B, Colmanoy 4
proti Colmanoy 70 ap. Nevhodné se ukázaly v so-
díku kombinace S t e l l i t 6B s nerezavějící ocel í
a Colmanoy 4 s hliníkovým bronzem Ampco 22. Rov-
něž sl it iny Se-Cu a kuličková ložiska z uhlíko-
vé oceli jsou zcela nevhodné pro práci v sodí-
ku. Pro navzájem se posouvající povrchy se os-
vědčuje tvrflé chromováni na nerezavějících oce-
l ích. Pružiny a pružné elementy je vhodné vyrá-
bět ze s l i t iny Inconel Z, rovněž je z ní možno
vyrábět různé pohyblivé části úohopových mecha-
nismů. Bovněí nitridované povrchy se používají
pro práci jak v sodíku tak v prostředí krycího
plynu.
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Těsnění reaktoru se provádí svařovanými
vlnovel z austenitické oceli, ucpávkami nebo
čelním těsněním. Těsněni rotujících ty Si se pro-
vádí kroužily nebo těsněním z nízkotavitelných
kovů (sl it ina Pb-Bi-Sn-Cd, eutektická s l i t ina
Sn-59$Bi, Hg a Ha-Hg amalgamy ap.).

Závěrem této části je možno říoi, že ži-
votnost íástí pohonu regulačních tyčí a zaváže-
oího zařízení je určena provozními podmínkami,
zejména ložiskovým a otěruvzdorných materiálů,
lyto materiály jsou nezbytné ve vodicích, axiál-
ních či rotačních hřídelích v kombinaci a lo-
žisky ap. V souvislosti s vývojem těchto mate-
riálu je zapotřebí provádět řadu výběrových
zkouSek opotřebení různého druhu, zkoušky samo-
svařování v sodíku ap.

5. Popravní systém tekutého sodíku.
Dopravní systém tekutého sodíku obsahuje

potrubí, armatury, pumpy, vlnovce a jeho funkcí
Je dopravovat, udržovat, regulovat eodík jako
teplonositele z aktivní zóny, přes me z i výměník
(u tříokruhovýoh systémů) do parogenerátorů.
Ventily T systému zabraňují zpětnému proudění,
škrtí proud sodíku nebo jej uzavírají ve vybra-
ných částech systému. Potrubí je elektricky vy-
tápěno. .

Potrubí se vyrábí z bezešvých (u menších
rozměrů) trubek nebo svařené z plechů. V závis-
los t i na počtu smyček může dosáhnout průměru
300 až 2.000 mm při tlouštce stěny 15 - 30 mm.
Obsahuje rovné části, kolena, redukční prvky,
vlnovce, hrdla (T kusy, boční hrdla) ap. Venti-
ly a další armatury se vyrábějí z výkovků, při-
čemž pozornost se věnuje zejména aedlu ventilu,
dříku a těsnění, případně materiálu pružin.

Složitějším zařízením je odstředivé čerpad
lo, sestávající zejména z pohonného mechanismu,
hřídele o ložisky a těsnění, oběžného kola, ~
skříně-apod. U nejvýkonnějších čerpadel lze
očekávat dutý hřídel o délce až 10 m, přes 30
cm v průměru, obežné kolo až 1200 mm v průmě-
ru rotující rychlosti cca 1000 ot/min. a více.
V blízkosti lopatek oběžného kola je maximální
rychlost sodíku v systému reaktoru až 30 m/seo

• a více.
nejrozšířenějším typem oceli pro systém

dopravy tekutého sodíku Je CrHl austenitioká
ocel, zejména typy 304, ačkoliv i Jiné typy
jako 316, 321 a 347 se uvažují. V sekundární
větvi se rovněž může použít ocel Z,25fCr-l%
H6-l%Hb (KHK-20MT). Uvedené platí i pro mate-
riál čerpadla.

Itateriál ložisek, těsnění a jiných otíra-
jících se částí jsou podobné jako předcházejí-
cí části.

Podmínky životnosti dopravního systému
značně závisí na konstrukci reaktoru, para-
metrech sodíku (teplota, čistota ap.) a tepel-
ných Si napStových fluktuacích. Systém musí
být dostateční dimenzován, aby odolal vibra-
olm, zametfeäeni, šokům z reakce voda-aodík T
parogenerátorů ap.

S ohledem na předpokládanou životnost 30
let je nezbytná znalost dlouhodobých vlastnosti
materiálů, aby byla možná zodpovědná konstruk-
ce. Zvláště žádoucí jsou hodnoty, které by cha-
rakterizovaly materiál po dlouhodobém stárnutí
a dlouhodobé expozici v sodíku za podmínek, je-
jichž výsledkem je přenos hmoty. To platí rov-
něž pro svařované části. Je velmi žádoucí pro-
vádět zkoušky pro stanovení dlouhodobého vlivu
sodíku na tečení a dobu do lomu s předpokláda-
nou dobou až 50-100000 hod. Přitom nelze zapo-
menout na průzkum tvarového faktoru, který mů-
že ovlivnit měřené hodnoty. Lze doporučit, aby
u všech zkoušek tečení se měřila závislost de-
formace- čas.

Pokud se týká čerpadel, hlavním problémem
je vývoj vhodných materiálů pro velká ložiska
a těsnění. Přitom je třeba zkoumat korozi, ero-
zi a kavitaci materiálu v sodíku při vysokých
xychlostech. Rovněž způsob výroby a spojování
ložiskových a těsnících materiálů Jsou proza-
tím nedostatečné.

6. Mezivýměník
Mezivýměník přenáší teplo z primárního

ochlazovacího okruhu do sekundárního. Je zařa-
zen do okruhu přenosu tepla pro zabránění mož-
né kontaminace páry radioaktivním sodíkem z
primárního okruhu.

llezivýměník může pracovat s maytnunn-f
vstupní teplotou sodíku až 650°C a
výstupní teplotou 520 C. May<n)̂ i«-f teplota na
vstupu sekundárního okruhu může být cca 46O°C
a na výstupu cca 63O°C. Sekundární okruh je
Udržován pod pozitivním přetlakem sodíku proti
primárnímu okruhu. Z rozdílu teplot vznikají
v mezivýměníku teplotní gradienty, případně
při poruchách proudění i tepelné šoky různé
rychlosti, vibrace trubek i odíváni trubek na
podložkách.

Mezi hlavní materiály pro výrobu všeoh
části mezivýměníku patří Crřfi austenitioká ocel
typu 304, i když 1 další typy Jako 316 a 321
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byly použity, rovněž tak u KUK (20 MO i nízko-
legovaná o c e l 2,2555Cr-lSMo-l*Nb.

Pro výhled potřebnýoh prací p l a t í námSty
uvedené v předcházející č á s t i . Navíc je nutno
upozornit na zv láštn í význam výzkumu metod za-
varování trubek do trubkovnic a nedestruktivní
zkoušení těchto svaru.

7. Parogenerátor
Parogenerátor přenáší-teplo ze Bekundár-

ního teplosmšnného okruhu do terc iá ln ího, kde
je teploaměnným médiem pára. Parogenerátor je
shrnující název s lož i tě j š ího zař ízeni , sestáva-
j íc ího obvykle ze t ř i č á s t í : výparníku (voda
je zde ohřívána za tvorby páry), přehříváku
(vlhká pára j e ohřívána na krit ickou teplotu
za tvorby syté páry ) a dohříváku (ohřívá se
čáat páry na teplotu přehřáté do průchodu vy-
sokotlakým stupněm turbíny). Hěkteré konatruk-
ca nemají dohřívák.

Parogenerátory jsou prozatím nejproblema-
t ič tě j š ími komponentami jaderné elektrárny s
rychlými reaJctoiy a je j ich ž i vo tnos t záv is í
především na kva l i tě použitých materiálů, v
druhé řadě pak na konstrukci parogenerátoru a
dalších faktorech. Specielně problematice paro-
generátoru se věnuje zv láštní pozornost.

Typické parametry např. pro parogenerátor
reaktoru BH600 jsou následující :
t lak v parním obvodu ' 14 USa
tlak v sodíkovém obvodu 0,6 HPa
teplota ostré páry 5O5°C
teplota napájené vody
teplota sodíku na vstupu
teplota sodíku na výstupu
počet cyklů mechanicko-teplotních
(plné odstavení) 10*
Počet cyklů teplotních
(zrněná výkonu) 5 1 0
životnost

240°C
52O°C
320°C

5.10
2,10* hod.

Konstrukce parogenerátoru jsou velmi roz-
dílné a s t á l e se hledá optimální řešení. Bov-
něž použité materiály s e velmi l i š í (austeni-
tické o c e l i stabil izované a nestabilizované,•
nízkolegované o c e l i stabi l izované a nestab i l i -
zované, s l i t i n y na bázi Ni, o c e l i s vysokým ob-
sahem chrómu 9-12 * ap.) . Všechny však musí vy-
hovovat řadě podmínek, které na základě dneSníel
zkušeností musí odpovídat dvěma kritéri ím,
a) Primární kr i tér ia

- použité materiály musí být trař l te lné! a sva-
ř i te lné a musí být k d i spoz ic i potřebný roz-
měrový sortiment výrobků, včetně definování
technologie o c e l i , vývalků, výkovků 5 i vý-

l i s k ů , tepelného zpracování, defektoskopie a
svařování

- materiály musí mít vysokou odolnost proti
praskání při korozi pod napětím, ve vodním
prostředí s chloridovými ionty.

b) sekundární kritéria
- odolnost proti přenosu hmoty, zejména uhlíku
- potřebné mechanické vlastnosti, zejména žáru-

pevnost a odolnost proti nízkocyklioké únavě
za vysokých teplot v prostředí tekutého sodí-
ku

- dostateSná odolnost proti působení reakce
sodík-voda

- odolnost proti korozi v Na, Hg0 a vodní páře
- odolnost proti nízkocyklové únavě a prostředí

vody a vodní páry.

Poslední z uvedenýoh vlastností' vyžaduje
vzhledem k velmi nestacionárním podmínkám na-
máhání v oblasti výparníku mimořádnou pozor-
nost. Kritický stav požadavků na vlastnosti
trubek výparníku má svou příčinu ve vysoké in-
tenzitě přenosu tepla přes stěnu trubky dopro-
vázené vznikem krize varu druhého druhu. Sna-
hy zachovat nebo dokonce zvýšit intenzitu pře-
nosu tepla a snížit velikost nezbytné teplo-
smšnné plochy vedou k zavádění trubek s vnitř-
ními žebry. Touto cestou se daří poněkud i
zmírnit účinky uvedené krize varu.

Pokud se jedná o výběr materiálu pro pa-
rogenerátory., celosvětově, zatím není zcela jed-
notný názor. Výběr bývá do značné míry determi-^
nován konkrétním konstrukčním řešením. Postupně
převládá názor, že pro daný účel vyhovují lépe
feritické než austenitické oceli, i když urči-
té části budou muset být as i vždy z austenitic-
kých ocelí. Pro parametry, jež se v současná
době uvažují se jeví jako výhodné použití níz-
kolegované niobem stabilizované oceli typu 2,25
CrlUoO, 5HilNb. Pro vyšší parametry bude zřejmě
nutno uvažovat s chromovými nerezavějícími oce-
lemi. Přesná hranice použití jednotlivých typů
ocel í vyplyne z výsledků prováděných experimen-
tálníoh prací.

8. Terciální okruh.
Terciální okruh je tvořen obvyklým systé-

mem známým z konvenčních elektráren, t j . paro-
vodem, turbínou, napájeoím vodním systémem, '
úpravou vody a příslušnými armaturami. Prozatím
předpokládané parametry páry jsou v konvenční
energetice obvyklé a nepředpokládají větší ma-
teriálové problémy.
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Je třeba upozornit na dva problémy:
a) projektované Si uvažované jaderné elektrár-

ny s rychlými reaktory Be budou stavět na
velmi značné výkony (1200-2000 Mff). 7 ČSSR
je zvládnuta turbína 500 MW (neosvojena),
v SSSB pak 1000 MS. Vývoj velké turbíny e i
vyžádá práce značného rozsahu, zejména vývoj.
ooeli se zvýšenou prokalitelností (ze žáxu-
pevné ocel i ) . Rovněž lopatky dosahuj í_jj.ž
extrémních délek, což opět přináší materiá-
lové problémy* Rovněž parovod a armatury,
budou extrémních rozměrů, doposud nevyrábS-
nýoh, což'může přinést značné problémy teoh-
nologické, zejména při tepelném zpracováni
rozměrných potrubí.

b) V aktivní zóně rychlého reaktoru vzniká ra-
dioaktivní izotop vodíku Hy Může difundo-
vat celým BVP4-^ .a až do terciálního okruhu,
kde SÄŽO působit zkřehávání j iž tak poměrně
málo houževnatých CrMoV žárupevných nízko-
legovaných ocelí používaných na parovody,
skříně turbín, šrouby ap.

Další směry v materiálové problematice.

Koncepční řešeni materiálových otázek
systému s rychlými reaktory přes řadu j iž fun-
gujících zařízení je stále v mnoha směrech ne-
uzavřeno a prodělává svflj vývoj. Především do-
šlo k dosti výrazné separaci materiálových pro-
blémů parogenerátorů od všech ostatních část í .

' V parogenerátorech tot iž, na rozdíl od většiny
dalších částí, odpadá v l iv radiace, avšak up-
latňuji se zde intenzívně nové vlivy, jež celou
záležitost výrazně komplikuji.

Pokud se týče neparogenerátorových částí,
pak dosavadní trend ve značné míře vycházel z
typů ocelí AISI 304 a 316. 7 poslední době s
představou, že osmdesátá léta by měla být v ně-
kterých zemích počátkem nástupu velkých jednotek
(1600-2000 MQ, přistupuje se k systémovému ře-
Seni materiálové problematiky, jež hledá op-
timální řešení, jež by bylo více "šito na mí-
zu" a méně se ohlíželo na běžnou hutní výro-
bu. Systémové řešení bere v úvahu především
kritéria jako jsou koroze a vzájemná kompa-
t ib i l i ta ocelí s ohledem na přenos hmoty sodí-
kem, avnřmrfTi-f. mar»*inn-tcká vlastnosti a kone8-
ně zvláStHOBti vyplývající z konstrukčního ře-
šeni. 7 amerických podmínkách mají navíc ješ-
tě významnou rol i závazné teohnické předpisy
(ASMS CODS), což se projevilo j iž dříve při vý-
běru nizkolegovaných ocelí pro parogenerátory,
kde tyto předpisy zamezily aplikaci niobem sta

bllizované ocel i na území USA (Clinch Bi ver).
. Obecně se dnes ve stoupající míře přísně

hodnotí nedostatečná odolnost výše uvedených
austenitiokých ocelí proti mezikrystalové koro-
z i a korozi pod napětím. Za částečné řešení se
považuje použití ocelí typu 15Ci-15Hi. Jedná
se zejména o ocel i Sandvik 12R72 a Babcock
Wiloox 15-1511. Nejsou zatím dostupná data o Je-
jich chováni v sodíku, ale lze odůvodněné před-
pokládat vyhovující vlastnosti.Oceli prokázaly
dobrou svaritelnost i tvařitelnost.

Taktéž se má zato, že ocel i typu AISI 304
a 316 získávají na odolnosti proti mezikrysta-
lové korozi a korozi pod napětím i částečnou
stabilizací (např. Ti nebo Hb).

Své místo mezi perspektivními ocelemi zí-
skávají i některé z feritiokých ocel í a to 1
mimo parogenerátor. Jedná se o ocel i s obsahem
Gr 8 - 14 %» zejména pak ocel Jethete 11154 a
Tlmken (9Cr, lilo, V, Nb, USA). Z širšího poh-
ledu do této skupiny patří i ocel i Sandvik HT9,
CRBN R-8, K1-12 a konečně i ocel i SsN 417134 a
417116. Velkého ocenění se dostává 'oceli 9Cr-
2Mo fy Sumitomo. Tato ocel se jeví jako velmi
vhodná pro parogenerátory s vyššími parametry.

Vůči těmto výšechromovým ocelím jsou však
předkládány mnohé námitky z hlediska tvařitel-
nosti a svaritelnosti (problémy s předehřevem
a následným tepelným zpracováním). Uvažuje se
proto zatím s jejich použitím pro části s men-
ším podílem tváření zastudena a umožňující přes-
ně splnit ' všechny podmínky pro provedení kvalit-
ních spojů. To jsou také aspekty, které vedou
u parogenerátorů s parametry, jež to umožňují,
k upřednostňování nizkolegovaných ocel i B.% nS
stabilizovaných nebo nestabilizovaných. Nelze
totiž přehlíEet snahu po hromadném a automati-
zovaném svařování např. elektronovým paprskem
(trubkovnice) nebo na.druhé straně po výrobě
trub s vnitřními spirálovými žebry. Konečně,
v poslední době se uvažuje s dvoustěnnýml trub-
kami. Všeohny tyto komplikovanější profily trub
se vyrábějí tažením zastudena a je tedy nutno
zajistit dostatečnou tvařitelnost, což právě
nízkolegované ocel i spíše poskytují.

Pro různé speciální použití do míst s vy-
sokou teplotou se nadále uvažuje s použitím
niklových Blit in typu Inooloy 800 a Inooloy
600, připndně s mírnou modifikaci ke sníženi
náchylnosti k mezikrystalové korozi a korozi
pod napětím (např. Zr).
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Předložená práce podává přehled o materiá-
lové problematice jadernýoh elektráren a rych-
lými reaktoiy chlazenými tekutým sodíkem. Zhod-
noceny jaou především pracovní podmínky mate-
riálů při dlouhodobém provoau. Z přehledu je
zřejmé. Se složitá pracovní podmínky různých
částí jaderné elektrárny s rychlým reaktorem
ai vysadují použití celé Skály materiálů na
bázi železu i jiných kovů v rozličném jakostním
i rozměrovém sortimentu. Ve srovnání s materiá-
ly pro klasické elektrárny na tuhá paliva není
jakostní sortiment zdaleka unifikován, zejména
pro malé zkušenosti B provozem rychlých reakto-
rů a z toho vyplývající nedostatečné znalosti
skutečných pracovních podmínek.

Z přehledu rovněž vyplynulo, Se specielní
pozornost se v současné době venuje materiálo-

vé problematice parogenenitorů sodík-voda, kte-
ré jsou zřejmě nejvíce rizikovým místem elekt-
rárny.

Okazuje se, že při vývoji materiálů je
v daném případě zcela nezbytný systémový přís-
tup, protože pracovní podmínky, montáž a výro-
ba hutních polotovarů vytvářejí problém, který
je třeba řešit komplexně. Meli-li jame v minu-
los t i při vývoji ocelí pro práci za vysáíeh
tlaků j . teplot co činit a jednou či dvěma pře-
važujícími faktory (klasickéelektrámy - odol-
nost proti tečení, chemická zařízení - odolno-
st proti korozi atp.), je v případě jaderných
elektráren- s rychlými reaktory situace mnohem
komplikovanější. Řešení problémů vyžaduje ne-
tradiční přístupy, náročné kontrolní a zkušeb-
ní metody i mnohostrannou odbornou kvalifikaci
pracovníků.

Venonc Walder, Tasi lo Prnka - VÚHŽ Dobrá
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