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SAMMANFATTNING

En kritisk litteraturstudie har utförts som behandlar

sensibilisering av austenitiska rostfria stål och dess be-

t-vdelse för interkristallin spänningskorrosion (IGSCC) i

;-A-ehaltigt högtemperaturvatten. Olika faktorer som påverkar

iisibiliseringsgraden diskuteras, både vad gäller sensibili-

>c ring genom isoterm värmebehandling i det kriti ska tempe-

- iturintervallet och svetssensibilisering. Fenomenet låg-

temperatursensibilisering beskrivs och dess betydelse i

BWR-S/immanhang diskuteras. De grundla ande dragen och

meka;iismerna för IGSCC hos sensibiliserat stål av typen

AIS1 304 och liknande stål vid användning i BWR-miljö

granskas. Dessutom ges en del synpunkter på möjligheterna

att från spänningskorrosionsförsök i laboratorieskala förut-

säga risken för sprickbildning i rörsystem till kokar-

j.eaktorer. Slutligen presenteras olika metoder att för-

hindra uppkomsten av IGSCC i existerande och nya reaktorer.
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ABSTRACT

A critical literature evaluation dealing with sensitization

of austenitic stainless steels and its importance in the

context of intergranular stress-corrosion cracking (IGSCC)

in high-temperature, oxygenated water is presented. The

factors influencing the degree of sensitization are discus-

sed, principally for type-304 stainless steels, both as

regards sensitization arising as a result of isothermal

holding within the critical temperature range and weld

sensitization. The phenomenon of low-temperature sensiti-

zation is described and its potential significance under

BWR operating conditions speculated upon. The principal

features of and mechanisms controlling IGSCC of sensitized

304 steels in BWR-type environments are reviewed and some

thoughts are given to the relevance of laboratory SCC

testing in predicting the occurrence of cracking in actual

BWR systems. Finally, various countermeasures against

IGSCC in existing and projected reactors are presented

and discussed.
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INLEDNING

Fenomenet sensibilisering hos rostfria stål kan

kortfattat beskrivas på följande sätt: Genom ut-

skiljning av kromrika faser, oftast M23
Cg' ^ör~

svinner en del av krominnehållet från stålets

grundmassa intill dess utskiljningar. I och med att

just krom, genom dess goda passiveringsegenskaper,

är det viktigaste legeringsämnet när det gäller att

skydda mot korrorionsangrepp, kan områdena alldeles

intill de kromrika utskiljningarna angripas i vissa

korrosiva miljöer. Eftersom utskiljningarna primärt

bildas i korngränsytor så utarmas dessa på krom.

Vid korrosion eller spänningskorrosion sker därför an-

grepp hos sensibiliserat material utefter dessa korn-

gränsytor.

En rad fall av interkristallin spänningskorrosicn

(integranular stress corrosion cracking, ICSCC),

orsakat av sensibilisering, framförallt hos AISI -

304 (18Cr9Ni), har förekommit i rörsystem hos

kokarreaktorer (BWR). Fram till 1983-03-01 fanns

totalt i världen 393 skadefall rapporterade. I de

flesta fallen rörde det sig om sprickor hos rör med

0 < 400 mm men fall med IGSCC i grövre rör (700 mm)

har rapporterats under 1982 (1) . Säkerhetsriskerna med

denna typ av sprickbildning anses vara låg. Det

beror på att långt innan brott sker så uppkommer

ett mycket begränsat läckage på rören, utan risk

att man förlorar stora mängder vatten i rörsystem-

et. Läckaget medför dock att radioaktiv vätska frigörs

och kan därmed orsaka stora problem vad gäller

driftstörningar och ekonomiska förluster. Statis-

tiska haverianalyser som utförts tyder på att nya

incidenter av samma typ kommer att äga rum.



Utbildandet av interkristallin spänningskorrosion i

kokarreaktorer påverkas av tre huvudfaktorer:

(i) Mekanisk spänning

(ii) Miljö (rent vatten med små mängder syre vid ca.

290°C)

(iii) Metallurgiska variabler hos materialet

(sensibilisering mm)

Följande litteraturöversikt avser att ingående

behandla (iii) medan faktorerna spänning och miljö

endast diskuteras i begränsad omfattning.



SENSIBILISERING AV AUSTENITISKA ROSTFRIA

STAL VID T>500°C

2.1 Karbiden M_,C

M_,Cfi är den enda kromhaltiga karbiden som före-

kommer i vanliga rostfria stål. Jämfört med M7C3

har 23-karbiden högre Cr:C-förhållande vilket gör

att den är stabil i stål med förhållandevis hög Cr-

och låg C-halt t.ex. som i austenitiska och ferri-

tiska rostfria stål.

23-karbiden har en kdbisk ytcentrerad struktur med

glitterparametern a = 1,05 nm och innehåller 92

metallatomer/enhetscell. Av dessa kan upp till ca

30 % utgöras av Fe, d.v.s. Cr..-Fe-C,. Dessutom kan

2 av de 23 metallatomerna utgöras av Mo (<vl5

vikts-%). Tämligen exakt gäller att

- 3'a
austenit

v i l k e t l e d e r t i U a t t

karbiden utskiljs i austeniten så att tätpackade

plan och riktningar i de båda faserna blir

parallella (2).

{111}
M23C6

{111} och <110>
M23C6

Trots denna goda anpassning i austenitgittret sker

kärnbildningen av M?,C, inte homogent utan hetro-

gent, vid korngränser, fasgränser och dislokatio-

ner. Att så sker beror på karbidens mycket kompli-

cerade kristallstruktur (se under § 2.2).



Lösligheten av M_OCC i ett så vanligt stål som

18Cr8Ni är förvånansvärt nog mycket dåligt under-

sökt. Detta trots dess mycket stora betydelse för

sensibilisering. Några olika resultat visas i Fig 1

(3-6) .

1080

900

Cook, v 3W>t& Is] "

Cho.1 [4]

0

Fig. 1 (3-6)

.04 .06 .08
WEIGHT-PERCENT

De olika undersökningarna ger stora skillnader.

Egna beräkningar gjorda med KTH:s beräkningssystem

POLY på 18Cr-8Ni-stål överensstämmer väl med

resultat från Tedmon et al (6). Båda uppvisar dock

mycket högre löslighet än vad soir, förväntas på bas

av erfarenheter från sensibilisering. Däremot öve-

rensstämmer löslighetskurvorna från Stawström &

Hillert (3) och Cihal (4) bättre med vad man kan



erfara hos sensibiliserat stål av typen AISI 304.

För AISI 316 finns inga data på lösligheten av M-,,C,

överhuvudtaget publicerat. Försök att beskriva lös-

ligheten med POLY har gjorts, men eftersom termodyna-

miska data på molybdens löslighet i M23
C6 ä r m Y c k e t

bristfällig blir resultaten dåliga. Egna beräkningar

med POLY visar, i enlighet med Tedmon et al (8) att

höjd nickelhalt ökar lösligheten för 23-karbiden.

Återigen är detta ej överens med erfarenheter från

sensibilisering där Ni tycks främja M23C6-utskiljning

(se §2.5) .

Av Fig. 1 framgår att samtliga beräkningar ledor

till mycket lag löslighet för M-^C, vid tempera-

turer under 550°C.

2.2 litskiljningskinetiken hos M_3C,: senribili-

sering

För såväJ ATSI 304 som 316 sker utskiljningen av

M^-,C6 först i korngränser, därefter i okoherenta

tvillinggränser, koherent3 tvillinggränser och

slutligen inuti kornen C7,8). Undersökningarna

utfördes med hjälp av elektronmikroskopi på släck-

glödgat + sensibiliserat material, och i Fig. 2

visas utskiljningssekvenserna för 304 respektive

316, som funktion av temperatur och tid. Hos AISI

316 konstaterade man utskilining av M--,C,- även på

inneslutninoar.
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b) -Sequence of precipitation sites of M^Cg in 316L stain-
less steel solution-treated at 109CC. (8)

F i g . 2

Med avseende på intorkristallin korrosion är net i

första hand korngränsutskiljningarna som är av

betydelse men även tvi] ] ingut.skiljningarna kan ha

viss inverkan. Utskiljningarna inuti kornen påver-

kar dock inte graden av korngränsangrepp men kan

istället inverka på punktkorrosionsmotståndet.



Formen på utskiljningarna varierar kraftigt bero-

ende på åldringstemperaturen (8,9). Vid alla

temperaturer kan små kantiga partiklar bildas. Vid

lägre temperaturer bildas dessutom flak och vid

högre temperaturer dendriter. Storleken och tjock-

leken för alla typer ökar med ökande temperatur. I

Fig. 3 illuFtreras de olika typerna av M2_Cfi.

740 C/20h

680uC/3h

Fig. 3 Morfologi hos M23
C6



Glödgningstemperaturen påverkar utskiljningen av

M_-Cg. Högre temperatur leder till större korn. För

AISI 316 har rapporterats att man fått snabbare

utskiljning vid sensibiliseringsbehandlingen om

glödgningstemperaturen ökats (8). En förklaring kan

vara att halten vakanser ökar med ökad temperatur,

v> lket har som följd att diffusionen går snabbare.

HOP 304 har motsatsen konstaterats, d.v.s. att. högre

glödgningstemperatur lett till långsammare utskiljning

(10). Man har dock i den undersökningen inte gjort

direkta observationer, utan grundat påståendet på

resultat från korrosjonsprovning enligt Strauss och

EPR (se vidare § 2.4). De registrerade effekterna

av kornstorlek och glödgningstemperatur är relativt

små. Vanligtvis glödgas material liknande 304 och

316 vid c:a 1050 C och leder normalt till ganska

små variationer i kornstorlek ( 40-80 pm).

Enligt definitionen är ett material sensibiliserat

oir man får interkristallin korrosion eller inter-

kristallin spänningskorrosion i en viss niljö.

I vissa fall har interkristallin korrosion dock

rapporterats även i ej sensibiliserat material.

Oftast är den direkta orsaken till korrosionsangrep-

pen att kromutarmning erhållits i korngränserna

till följd av utskiljning av M23
C
6«

 E t t ståls

känslighet brukar redovisas i s.k. TTS-diagram. 1

dessa kan man utläsa tiden till sensibilisering vid

olika temperaturer. Som ett mått på sensibilisering

kan man använda antingen mängden utskild M-,C£
eller, vilket är vanligare, benägenheten till

interkristallin korrosion enligt någon

provningsmetod. Valet av provningsmetod att

detektera sensibilisering Mr därvid viktig, se

vidare § 2.4.



2.3 Kromutarmning i samband med M_,Cg -ut-

skiljning

Beräkningar av kromutarmning har utförts först av

Stawström & Hillert (5) och senare av Tedmon et al

(6). Liknande beräkningar har även gjorts vad

beträffar lågtemperatursensibilisering, se § 3.

Kromutarmningen har allmänt accepterats som den

främsta orsaken till interkristallin korrosion, även

cm andra faktorer såsom t.ex. korngränssegring också

kan spela roll - se vidare § 2.5.

I samtliga modeller antas att kärnbildning av

sker omedelbart vid sensibiliseringen samt att

tillväxten av dessa utskiljningar sker under

bildandet av en succesivt bredare kromutarmad zon.

Tillväxthastigheten styrs av kroms diffusicnshastig-

het (kol antas ej vara begränsande då dess diffusions-

hastighet är betydligt högre).

Enligt Stawström & Hillerts (5) modell utgår man

ifrån en endimensionell betraktelse där M^C,

bildar en kontinuerlig korngränsfilm som tillväxer

genom volymsdiffusion från kornens inre. Enligt

Tedmon et al (6) däremot antar man att M_~Cfi bildar

diskreta partiklar i korngränserna. I denna tvådimen-

sionella model] tas således hänsyn inte bara till

volymsdiffusion utan även till korngransdiffusion.
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»Cr

Self-
Keoiina
hat ^
dreotf*
»toned

- P .

fVecipirarion ttiU conhnuei.j
TO »elf-heolinq it occompluhed!

b ) DISTANCE FROM GRAIN BOUNDARY, z

Succession of stages during precipitation, according
to more exact calculation

a)
Schematic isothermal phase diagram Fe-C-Cr. show-
ing the changing equilibrium during precipitation

F i g . 4 (5)

I fasdiagrammet Fe-Cr-C i Fig.4a illustreras hur

halterna av C och Cr i austeniten,vid jämvikt med

utskiljningarna,följer kurvan för lösligheten av

M 2 3C 6 i austenit: med ökad hålltid vid

värmebehandling ökar halten Cr i y i jämvikt med
M23C6'samtidigt som C-halten minskar. Dessutom ökar

Cr-halten i partiklarna under denna behandling. I

Fig. 4b illustreras hur bredden på de Cr-utarmade

zonerna ökar samtidigt som den lägsta Cr-halten i

zonen ökar under sensibiliseringsförloppet. Den med

ökad hålltid ökade Cr-halten i y leder till att

materialet så småningom läks, d.v.s. det är inte
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längre känsligt för interkristallin korrosion, trots

att M2,Cg-partiklar föreligger.

Både Stawström & Hillert och Tedmon et al korrige-

rar för Ni:s effekt på C-aktiviteten och de först-

nämnda även på Cr-aktiviteten. Deras termodynamiska

underlac skiljer sig dock kraftigt åt (se t.ex.

Fig. 1).

0001 0O0«
ANNtAUNG j

F i g . 5 ( 5 ) Gradual incr«»*« of chromium content In °dapl«t«d
ion* during annealing

Resultat från Stawström och Hillert i Fig. 5 visar

hur Cr-halten intill partiklar ökar med ökad hålltid

vid olika temperaturer (tiden normaliserad som
2

t x D/h , D = diffusionskoefficient, h = kornstor-

lek) . Mycket låga Cr-halter erhålles vid låga

temperaturer. En tidsskala har lagts in för 800
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resp. 600°C (beräknat från D= 8 x 10" exp

t-245000/RT) m2/s och h=50 ym). Enligt dessa

beräkningar så sker läkning inom rimliga tider

endast för höga temperaturer (T > 800°C).

KAMI K T å K t
åUMCOMM
•OUNMKTflKW
CMIIK IMTRUI.
O i l KT4

t 4 » I 10

FROM (RUN KMGHT, CM i »**
Chromium concentration 01 a function of d.ltance per-
' to the groin bountforf tor »orring diitonm from the

porlicte Data appropriate to 600' C »ere Hied.

CH'/KC

I t 5 4 »
MOUU. DISTMCC FROM CMHK

PARTICLE CM • 10
• 4

b ) ,. Chromium concentration in grain bounoVy »i igdiol dn-
lonce from carbide particle having a radiui af 1000Å. Doto appro-
priate to 600'C vcre u»ed dee teit).

Fig, 6 (6)

Beräkningsresultat från Tedmon et al (6) visas i

Fig. 6 för fallet 600°C/24 tim. Cr-halten som

funktion av avståndet från korngränsen redovisas i

Fig. 6a för några olika avstånd (0,2-5 ym) från

karbidpartiklar och i Fig. 6b ges kromprofilen som

funktion av avståndet från partikeln i

korngränsen. Om partiklarna ligger tätt i

korngränserna ( ̂ 0,2-0,3 ym) blir hela korngränsen

sensibiliserad. En kontinuerlig film av M23C6 är



således inte nödvändic,. Kan 5>̂ r ocks£ att Cr-gra-

dientcn längs korngränsen är betydligt brantare än

tvärs korngränsen.

o ico KM isco rote not itco nee

msrtmt man oftin Boumumr lit

a ' Chromium concentration
profiles for sensitisation
treatments at 675 °C. Q 3 )

\ ^ N

\ \ »\\ \ 1 jf /

muii. \ \ V v • ' • • / / /

mfc.... ̂ «.. \ V L \ V . kl I/— 7K#C. M mm»m, 'C^^ V\

M D m »it» M|k»l
•IUI nototiM

•— — • Wft. K M m

•iiua» f na (tala

b) ref. 14
f (Ij

1000

Fig, 7

30

E
O 17

14

13
I t I 1 1 1

c ) Mätvärden och en teoretiskt beräknad kromhaltsprofi I för
den utarmade zonen kring en korngräns, M c\
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Mätning av kromutarmning är numera möjliyt med

STEM. Några exempel visas i Fig. 7. En begränsande

faktor vid sådana mätningar är elektronstrålens

spridning när den passerar genom den undersökta tunna

folien. I bästa fall kan man nå en rymdupplösning på

c:a3-5 nm »11-15). Det betyder att det är svårt att

få reda på de lägsta Cr-halterna i de smala Cr-

utarmade zonerna som man antar uppkommer genom

Åldring vid relativt låg temperatur.

Stawström & Hillerts modell har av Sinigaglia et al

(16) nyligen tillämpats på AISI 304 efter sensi-

bilisering, mätt dels genom Strauss provning och

dels genom karbidisolering. God överensstämmelse

erhölls vad gäller mängd utskild karbid under olika

betingelser, sämre vad gäller läkning. Författarna

ifrågasätter om nodellen kan användas för LTS

(rimligt antagande eftersom enbart volymdiffusion

behandlas).

2.4 Detektion av sensibiliserat tillstånd

Olika metoder har utvecklats, både kemiska och

elektrokemiska, och dessa har diskuterats i detalj

och jämförts av Aho-Mantila et al. (17) för AISI

304, 316 och 321.

Kemiska metoder

a) Oxalsyraetsning ASTM A 262-A. Bedömning av

graden korngränsangrepp sker efter elektro-

lytisk etsning i en lösning av oxalsyra +

vatten. M23C, angripes men även andra

partiklar, M2
B' M-N, intermetalliska faser
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o.s.v. Metoden är mycket: känslig för små

mängder kor.igränsutskiljningar. Kraftig

sensibilisering leder till breda etsdiken,

möjligen till följd av kromutarmning.

Fördelar: Snabb

Nackdelar: Metoden ger maximalt utslag

redan vid måttliga sensibili-

seringsgrader (ditch-struc-

ture). Svårt att kvantifiera

(viss möjlighet genom mätning

av % av korngränser som angri-

pits vid dual structure).

P. 10"'
o.
o

Fe-HNi-Cr
(Umemura et al)

8 12 16 20 24
Cr (%)

Fig. 8 (6,18,19)
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b) Strauss test ASTM A 262-E

Provet kokas i en lösning av CuSO4 + H2SO4,

i kontakt med en bädd av Cu-spån eller -kulor,

Lösningen angriper Cr-utarmade zoner. Fig 8,

som har tagits från Aho-Mantila et al. (17),

visar korrosionshastigheten för olika Fe-

10%Ni-Cr legeringar. Man kan se att

korrosionsangreppen ökar drastiskt då

%Cr < 12-14 %. M23C, angripes ej. Den

enklaste formen av utvärdering sker genom

visuell bedömning av provytan efter bockning

och varje prov får ett sprickbetyg (ASTM A

262-E). Kvantifiering av korrosionsangreppen

kan ske genom 1) mätning av penetrationsdjup

(ljusoptisk mikroskopi) 2) viktsförlust-

bestämning och 3) dragprovning - förhållan-

det mellan brottspänning för angripna/ej

angripna prov utvärderas.

Resultatet vid korrosionsprovningen beror i

hög grad på utförandet. Det är mycket

viktigt att provet har god kontakt med

Cu-spånen. Typen av kondensor kan också

påverka korrosionshastigheten (20).

Round-Robin provning har utförts (22).

Nackdelar: Metoden ar något okänslig.

Sensibilisering som gett

upphov till interkristallin

spänningskorrosion ger inte

alltid tydliga utslag i

Strauss test, då rätt kraftiga

utarmade zoner krävs.
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c) Huey test ASTM A 262-C

Kokande 65 %-ig HNO_. Provningen sker i

flera tidsperioder och efter varje period

bestäms viktsförlutsen. Korrosionspotentia-

len är mycket hög - ofta sker angreppen i

det för stålet transpassiva området. Krafti-

ga korngränsangrepp erhålles, både på W23
(-6

och i kromutarmade zoner. Även glidplanen

attackeras. Kraftig avfrätning Eker också då

P segrat till korngränserna, speciellt i

Mo-haltige stål, t.ex. 316 (21).

Metoden kan vara något missvisande, eftersom

kraftiga angrepp kan erhållas även i lätt

sensibiliserat material, eller till och med

i glödgat material. De mycket kraftiga

angreppen i sensibiliserat material förkla-

ras med att Cr bildas i spalterna vid

korngränserna (Cr -» Cr möjlig vid höga

potentialer som t.ex. i Huey test).

Nackdelar: Provningsmetoden ger för hårda

angrepp. Hela korn kan lossna,

vilket ger en osann viktsför-

lust. Det är också svårt att

skilja mellan olika grader av

sensibilisering.

d) Streicher test ASTM A262-B

Provning i kokande lösning av Fe^fSO.),

H-SO.. Graden av sensibilisering utvärderas

genom viktsförlustbestämning. Liksom för

Huey test är korrosionspotentialen hög.
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Nackdelar: Samma som för Huey. Även

punktangrepp kan bidra till

viktsförlusten.

Elektrokemiska metoder

a) "Elektrochercical potentiokinetic

reactivation" (EPR). Provet,som har en

polerad yta,passiveras vid +200mV i en

avluftad (Ar eller N^) lösning av 0,5 M

H2SO4 + 0,01 M KSCN vid RT. Därefter svepes

potentialen i negativ riktning med 6V/tim.

Om provet är sensibiliserat fås en aktiv

topp (i potentialområdet 0 till -400 mV

för 304).Graden av sensibilisering mäts som
2

arean under aktivtoppen (coulomb/cm ).

Värdet normaliseras m a p korngränsarean

(23). Exempel på typiska EPR-kurvor visas

i Fig.9. „.

Fig 9 (25)
Fottntloklnttlc RcacClv*tion CurveI Showing the tfftcti of
Teftpertturet (Ah) on the Simltltatlon RcAponte of AI SI-304
ScalnUif Sttel (Htat 2P1686) In O.SR HjSÔ  • 0.01H KSCN at 30'C
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CF.RT A!«D EMI TEST »EStLTS R » WELDED PIPE SAMPLES

Hiat
2s»Pa (C/c»')

M7616

834264

2P6424

M7772

2P63%

TW.656

45i659

482038

IP/***
(0/*©)

(ppufr)

\p,04é)

32.9

20.6

16.9

16.3

13.2

5.0

1.5

0 . 4

ICSCC Susceptible'

• pp«Oj 0.1-0.3 ppa O2

yes

yes

yes

HsrRinal

no

no

a0.5 M H2SO4 + 0.01 M KSCN at 30*C.

b288'C water - i - 4 x 10~5/«ln.

yes

yes

no

no

no

no

no

Fiq. 10

, SENSITiZATION RESULTS FOR 10-CB ( 4 - l n . ) , SCHEDULE 80
Cy PIPES TESTED IN GE PIPE TEST LAB

(0 .7 Cycles per Hour, Air-Saturated 288*C Water)

He.it (%C)

M7M6 (OjObt^

TV002 (p^efcd)

iHii'W (OjOm)

.35496 I.D,O*\)

497816 (OjPSl)

M0063 (OjOSh

51416 (OjPt*)

.62 305 (Op+Ti)
i5.97O (p,O+X)

.S)5t>2 (0 /045)

.55561 ( 0 , 0 3 ^

10-HejcsC

r j i l u r e Tin» (h)

103

656

103

1189

112

381

67

538

3353*

3258b

> 7933NF

7000NF

Charge

Bnse

5.1

0 .5

0 .1

1.1

0 .2

0 .4

0 .1

710°
0 .9

<10"3

no"3

no"3

Density, Pa

I.D.

58.4

44.5

23.6
21.2

17.4

13.7

12 .4

12 .5

5.2

2 .8

0 .8

<2

(C/c« )

O.D.

15.3

26.1

5 .3

7.5

7.2

4.7

4.7

3 .0

8 .8

2.4

1.8

Initiation - transgranular propa||ation

F.ilied by fatigue
CAISI 3041. Stainless Steel (not listed In Table 3-1)

Fig, 11
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Metoden har utprovats i detalj av Clarke

et al. (22-25). Inverkan av lösningens

sammansättning, ytfinnish, avluftningstid,

svephastighet och temperatur på resultaten

vid EPR-provning har undersökts.

Endast de kromutarmade zonerna angrips.

Hänninen m.fl. (26-28) demonstrerar hur

angreppen i AISI 304 och 316 tilltar med

minskade Cr-halt i de utarmade zonerna (ökad

grad av sensibilisering). Utslaget för viss

g~ad av sensibilisering är dock något mindre

hos 316. Metoden anses ej lämpad för Ti- och

Nb-stabiliserade stål. Orsaken är att

punktangrepp kan bildas vid utskiljningar av

TiC och NbC. Hänninen m.fl. (26-28) visar

dock att med noggrann provpreparering kan

man undvika dessa och enbart få korngräns-

angrepp. Det är också viktigt att med

mikroskop kontrollera var i mikrostrukturen

angreppen har skett. Korrelation mellan EPR

och interkristallin spänningskorrosions-

provniiig (IGSCC) , t.ex. genom CERT-provning

(constant extension-rate testing, § 4) har

utförts av Clarke et al.(23-25). Resultaten,

se Fig. 10, anses bevisa att EPR-metoden ger

en god uppfattning av känsligheten för IGSCC

hos stålet AISI 304. I Fig. 10b ges resultat

från rör. Provuttaget framgår av Fig. 11.
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Hos General Electric har en fält-cell för

EPR-provning utvecklats, som kan ge infor-

mation om graden av sensibilisering vid

rörtillverkning, vid montage samt under

drift (25) . Denna har visat sig ge lika bra

värden som de mer kontrollerade försök som

utförs i stationär? laboratorieutrustningar.

Det finns dock rapporterat om vissa svårig-

heter att korrelera EPR-värdena med graden

korngränsangrepp (de borde vara propor-

tionella) (10). Pascali et al HO) t.ex. kunde

inte finna någon korrelation mellan EPR-

resultat och kolhalt efter sensibilisering

vid 600°C, vilket förefaller som ganska märkligt.

b) Anodisk polarisation eller etsning vid

konstant potential i perklorsyra + KaCl

Provningsmetoden har tillämpats av

Szklarska-Smialowska et al (29, 30) och

utföres i IM HC1O4 + 0,2M NaCl. Innan prov-

ningen startas så aktiveras provet med en
2

katodisk ström (10yA/cm , 5 min). Därefter

svepes potentialen med 50mV/min. Principen

med metod».ii är att Cl" ska lösa upp det

passiva skiktet där kromutarmning skett.

Typiska polarisationskurvor ges i Fig 12

(29). Sensibiliseringsgraden uppmäts som

strömtätheten vid den andra anodiska ström-

toppen vid c:a 300mVec (29). Enligt ref. 29

är denna metod känsligare Mn EPR-metoden.

Den uppfattningen delas ej av Aho-Mantila et

al (17), som påstår att angreppen är för små



för att metoden ska vara utslagsgivande. Vid

etsning i samma lösning hålls provet vid

konstant potential (SOmV-,,-, (30) , 300 n

(17)) för en viss tid, t.ex. 120 min.

mv,K l
-400 •TOO

100

•0

o»

200 •00 •00

304 SS m IN HCI04*02N NeCi
• 25*C. Scen Rolt

0w«ncl> -

0»- IMVWC
— 0* • ••»» • • *40*C

-200

•o"

200 400 «00

Fig. 12 Polarizacion curves in perchloric acid solution
for quench annealed and quench annealed plus
one and 16 h sensitized AISI 304 specimens (29)

I båda fallen (svep resp. konstant poten-

tial) angrips de kromutarmade zonerna men ej

M23 C6'
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Sinigaglia et al (31) har jämfört Strauss,

EPR och anodisk polarisation i HC10. + NaCl.

Av dessa metoder var EPR den känsligaste. I

övrigt gav både EPR och HClO./NaCl god

överensstämmelse med Strauss test.

2.5 Inverkan av legeringselement och föro-

reningselement på kinetiken för sensibili-

sering

2.5.1 Legeringselement

Kol. Att ökad kolhalt ger ökad benägenhet för

sensibilisering är självklart. Dock har kvantita-

tivt underlag för 18Cr8Ni-stål kommit fram först på

senare tid (32, 33), se Fig. 13. Dessutom har

Solomon (34) undersökt sensibilisering vid olika

svalningshastigheter (svetssensibilisering) som

funktion av C-halten i 304-stål (se S 2.7).

900

800 -

700 -

,650 -

600 -

-

-

•

1
1
1 • • - •

h- —

H H P 1

I H P 3
-•HP4

t-

6,03.1

1

1 1 1

/ /i

1 1 1

0C1 0 1 1.0

Aging Time (hour*)

1 0 0 1000

p i a 1 3 T*>r "">' rr^ulrrl for Mnnllliition fot Ihr hl||h-p«ril; illo}» i l MO *C. »$• *C,
^ * »na TOO "C. Thr Irfl »lér of r»h kir rr»fr«nl» Ihr mi*lm»m llmr Ihil Hi BOI

pr»4ucr wnnlllzillon. in< Ihr rifhl »U» of rich k» nprrMnl» Ihr minimum llmr

•hinn. (32)
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Nickel. Ni anses negativ vad gäller sensibilise-

ring, d.v.s. förhöjd Ni leder till snabbare sensi-

bilisering. Det överensstämmer med det faktum att

Ni ökar C-aktiviteten i austenit. Egna beräkningar

med POLY indikerar dock att Ni bör leda till

långsammare sensibiliserir.g 1'. (All växelverkan tas

hMrsyn till; inte bara den mellan Ni och C). Samma

resultat erhöll Tedman et al.(6). Det saknas dock

ännu systematiska experimentella studier av Ni:s

effekt.

Molybden. Stålet AISI 316 anses sensibiliseras

långsammare än 304, åtminstone under 700°C. Flera

undersökningar visar också att Mo fördröjer sensi-

bilisering (32-34). Exempelvis rapporteras av

Briant et al (33) att ett stål med 17,5 % Cr

8,5 % Ni 0,066 % C och 0,035 % N erhåller sensibi-

lisering efter c:a 0,5 h och 0,1 h vid 500 respek-

tive 700°C (detektion i Strauss test). Med tillsats

av 2 % Mo Ökar dessa tider till 5 resp. 2 h.

Briants slutsats är att Mo inte påverkar kärnbild-

ning och tillväxt av M2_Cg. Det rör sig istället oro

en elektrokemisk effekt . Mo förbättrar stålets

passiveringsegenskaper så att kraftigare Cr-

utarmning krävs för att Mo-legerade stål skall ge

utslag vid Strauss provning.

Mangan. Bromsar sensibiliseringen något (32, 33),

troligen genom att C-aktiviteten i stålet sänks.

Mangan har positiv effekt speciellt tillsammans med

kväve (ökar lösligheten för N).

Kväve. En positiv effekt av N erhåiles, speciellt

tillsammans med Mo, se Fig. 14 (34) . Kväve höjer
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C-aktiviteten i stålet vilket bör underlätta

bildning av M^Cg, men minskar Cr-aktiviteten

vilket bromsar bildningen av M^Cg. Resultatet som

visar att N fördröjer kärnbildning och tillväxt har

publicerats (33, 35). Briant et al antyder att N

har en tendens att segra till korngränserna i

304-stål, vilket har bevisats övertygande i hans

egna undersökningar (34, 36). Han förklarar sina

resultat för N i 304-stål genom olika möjligheter

för kväve att diffundera till korngränserna och

påverka bildningen av M23Cg. Briant et al (33)

antyder också att Mo hjälper till att stabilisera

kväves närvaro i korngränserna. Även i fallet kväve

som med Mo, är det välkänt att denna tillsats för-

bättrar passiveringsförmågan, speciellt i Mo-haltiga

stål.

I 10
AEING TIME (MRS)

100

RaaportM of alloys 304LA and 304LN A to
tha modlf lad Strauw taat.

304 LA 0,034%C 0,002%N
304 LN-A 0,029%C 0,13%N

...A

10 r site"

! - 603 a

b

a
a-

- 500
I

I

01 I K)
MING TIME IHRSi

100

• RMponaa of tha 316 alloy* In Tablå 1 to Ina
modHiad ttrauM taat Tha ton Indleata tha tlma Intar-
val durlns wMch tha onaal of aanaltltatlon occurs.

316 C 0,057%C 0,06%N
316 LN-1 0,028%C 0,078%N
316 LN-2 0,025%C 0,121%N
316 LN-3 0,026%C 0,161%N

F i g . 14 ( 3 4 )
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2.5.2 Speciella effekter vid sensibil\sering av

316-stol

Vid temperatur under c:a 700 C har 316 bättre

resiftens mot rer>Eibilisering än 304-Ft.ål. Frän

•SOn' r och MppAt. finn? dock resultat som visar på

Ir-t m̂varc'r. förhållandet, se Fig. 14. I stål av

typen J16?. fw;r ifpr, observerat utskiljning av

intcrro+.̂ i": liska inser och i ptal med hög N-halt

även nitridor. Priant et al. (33) fann förutom

M-,,(%, en stcr mängd Laves (Fe.Mo) men även Cr_N,

Z-fas (en nitrid) exh X-fas i 316UJ (0,15%N) efter sensibili-

sering vid hr oro. temperaturer. Lavor har även

hittats i 316L av Otterberg (37), efter relativt

korttids sensibilisering vid 800°C. Han visade att

Laves-faser. resulterade i mycket kraftig avfratning

hos detta stål i Hucy test.F Z-fasen i 316TN har

enligt Priant et aJ . (33) 32 "iVt.s-% Fe, 43 % i.r och

c:a ?5 % Mo (+Ni , Si, P) . Fornt-In är ^ M-.M ocn den har

tetragonal kriEtallstrukturJ.

Priant et al. fann Laves nom dominerande utskil-ning

enbart i de varianter av 316L som höll hög N-halt.

Otterberg fonn I.aves-fas.*?n i 3161, ned normal

N-ha]t. I motsvarande 316-stål observerade

Otterberg enbart. M^oCc-utski.Tiningar.

Enligt Brinnt et al.(33) har Lavef^och de andra faser

som nämnts ovan,ingen effekt v>a sensibilisering mätt

med Strauss test. Skillnaden i uppförande mellan 304

och 316 då Strauss användes för att detektera sensi-

bilisering kvarstår dock (Fig. 14).
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Weiss och Stickler (8) föreslår att intermetalliska

faser ej kan existera då C-halten är hög. Därför

bildas dessa först då tillräckligt mycket M2-Cg

utskilts så att C-halten i grundmassan reducerats.

Detta förklarar varför Laves bildas lättare i 316L

än i 316. Dessutom bildas i stål med höga C-halter

först X (chi), vilken misstänks innehålla kol

(formeln MlgC) . I lågkolhaltiga stål bildas r, först

(Laves). Detta resonemang överensstämmer i stcrt

med Otterbergs observationer.

2.5.3 Föroreningar

Det har spekulerats ivrigt under senare år om

inverkan av föroreningar segrade till korngränser

på interkristallin korrosion och IGSCC.

II

Fig. 15 AISI 304 sensibiliserat

10 tim/725°C (41).

Fosfor. Kraftig segring har noterats i samband med

sensibilisering. Fig. 15 visar en mycket brant

profil för fosfor hos 304-stål, efter sensibili-



28

sering 725 C, .0 tim(41). Enligt Briant et al (33)

ersätts N av P i korngränserna efter långa sensi-

biJ iseringstider.

Briant (42, 43, 44) har undersökt inverkan av P på

sensibiliseringen både i Strauss test och i Huey

test (dels P = 0,003 % och dels P = 0,006 % ) .

Slutsatsen var att P ej påverkar Cr-utarmning,

vilket bl.a. baseras på att utslaget i Strauss test

inte påverkas av P. Vid högre anodiska potentialer

(Huey test) fås dock tydliga utslag av P, och

effekten ökar vid sensibilisering. Dessutom är

inverkan av P större i 316 än i 304.

Svavel. Att svavlet segrat till korngränserna i

sensibiliserat 304-stål är väl dokumenterat.

Hänninen och Minni (41) mätte upp en mycket bred

zon med max. S-halt några nm från korngränsen, se

Fig. 15. I stort sett samma resultat har rapporte-

rats av Danyluk & Park (45). Huey och Strauss

tester på stål med kontrollerade S-halter visar att

segring av S påverkar korrosionsbenägenheten hos

304-stål endast i ringa omfattning (43).

Bor. Bor tillsätts rostfria stål för att förbättra

varmbearbetbarheten. Det kan också förekomma som

oavsiktlig tillsats vid användning av skrot för

ståltillverkning (upp till c:a 15 ppm). Otterberg

(37, 38) har studerat börs inverkan på benägenheten

till sensibilisering i 304 L, 316 och 316 L samt

några andra mer höglegerade stål (halter upp till

60 ppmB). Vid sensibilisering av 304 L segrar B

mycket snabbt till korngränserna och bildar korn-

gränsutskiljningar av typen M»B med tetragonal
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struktur och där M utgörs till c:a 70% av Cr och till

30 % av Fe. Dessa borider bildas även vid släcknings-

hastigheter som är typiska för kommersiella

betingelser (10-20°C/s). Tydliga utslag erhålles

vid oxalsyraetsning medan Straussprovning ger

betydligt svagare utslag. En klar Cr-utarmad zon

har dock uppmätts. Efter långa sensibiliserings-

tider (̂  8 tim vid 750°C) övergår M2B till

M23(C, B ) 6 .

Det är tämligen klart att man inte kan undvika

utskiljning av M?B vid t.ex. svetsning av bor-

haltigt 304L. Frågan är därför om sensibilisering

vid låg temperatur, t.ex. i BWR-miljö, kan fram-

kallas av närvaron av sådana utski]jningar.

2.5.4 Grad av sensibilisering på olika korngränser

I nästan alla undersökningar där legerings- och

föroreningseffekter har tagits upp, har man tydligt

noterat med elektronmikroskop att M2^Cfi inte är

lika benägen att skiljas ut på alla korngränser.

Skillnader mellan korngränser och tvillinggränser

har redan säkrats. Man även för korngränser finns

tydligen vissa orienteringsförhållanden där ut-

skiljning av M2,Cg är svår. Detta konstaterande

gäller i hög grad för lätt sensibiliserat material

med låg kolhalt, där den drivande kraften för M~.,C,.
Ii o

bildning är liten och endast de mest gynnsamma

kärnbildningsställena utnyttjas.
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2.5.5 Modeller för legeringseffekter på sensi-

bilisering av rostfria stål

Ciha] (45) var först med att introducera ekviva-

lenta C-och Cr-halter för rostfria stål (C* och

Cr*). Enligt honom gäller

Cr* = % Cr + % Mo

C* = % C - 0,002 (% Ni-10)

K = Cr* - 100C*

Legeringar med samma värde på K bör uppvisa samma

benägenhet för sensibilisering. Modellen har tagits

fram för att förklara det välkända faktum att vissa

charger av t.ex. 304 har större benägenhet till

sensibilisering än andra.

Fullman (47) har försökt utvidga Senna tillvägagångssätt

för att allmänt kunna beskriva legerings- och

föroreningselements inverkan på sensibiliserings-

benägenheten hos rostfria stål. Han definierar

kromekvivalentparametrarna som den sänkning i

Cr-halt som motsvarar 1 % tillsats av ett visst

legeringselement. Enligt Cihal's formulering blir

då värdena på Cr g k v för Mo, Ni och C, 1, -02 resp.

-100. Fullman beräknar värdena på kromekvivalenten

för olika element från lösningskemiska och andra termodynamiska

betraktelser. För Mo tas också hänsyn till lege-

ringsämnets positiva effekt på passiveringsegenska-

perna. Resultaten visas i Fig. 16. Intressant att

notera är att spridning i C-halt inom ett visst
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F i g . 1 6 Linear Cr equivalency values calculated from
thermodynamic model (open barsl. compared to empirical
values (cross-hatched bars) corresponding to Cihal's
parameters for the effects of Cr, C, Ni and Mo
concentrations on SCC susceptibility. The double values
for open bars inJicate differing results calculated using
the Fe-Cr-Ni thermodynamic formulations of Kaufm,

and Ncsor |K Nl. or Hasche and Nishiwwa |H Nt.

analysintervall har större inverkan på sensibiliserings-

benägenheten vid lägre kolhalter än vid högre.

Element som sägs ha stor positiv inverkan, d.v.s.

minskar risken för sensibilisering, är Mo, V och

Ti, d.v.s. starka karbidbildare (beräkningen har

enbart utförts på systemet y + M23C6 med de olika

legeringselement inlösta i dessa faser - i prakti-

ken är det svårt att använda Ti och V då de bildar

egna karbider). Förutom vad gäller effekten av

C-halten, överensstämmer Cihal's (46) angivna

värden på Cr . väl med de nyare beräkningarna.

Inverkan av N har inte utvärderats.
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2.6 Inverkan av kallbearbetning på sensibili-

sering

Tidiga arbeten, t.ex. Tedmon et al.(48) indikerar

att kallbearbetning som sker före sensibilisering

är positiv. Orsaken är att MO_C-. till stor del
zj b

skiljs ut på dislokationer inne i kornen och därför

i mindre utsträckning i korngränserna. Detta leder

till långsammare sensibilisering.

Om materialet i stället kallbearbetas efter sensi-

biliseringen så ökas känsligheten för interkristallin

korrosion. Anledningen är att deformationsmartensit

(a',e) bildas (48), och att denna angrips i Strauss lös-

ning. Det är nu klart att även då kallbearbetning sker före

sensibilisering, kan en negativ effekt erhållas. Tedmon 's

undersökning baseras på ett 304-stål med 0,1 % C,

medan man i de nyare undersökningarna studerar stål

med betydligt lägre kolhalter. Kallbearbetningens

inverkan på sensibilisering har systematiskt

undersökts av Pednekar & Sklarska-Smialowska (29)

och Briant (32). Hänninen och Aho-Mantila (49) har

undersökt inverkan av kallbearbetning i samband med

IGSCC (se kapitel 4).
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Pednekar och Sklarska-Smialowska (29) fann att för

304 ökade sensibiliseringen med ökad grad av föregående

kallbearbetning upp till 20%, se Fig.17, (anodisk

polarisation i HC1O4 + NaCl - se § 2.4). Metallo-

grafisk undersökning av proven visar att angreppen

inte enbart sker i korngränserna utan även inne i

kornen. Dessa resultat stämde med CERT-provning i

H2SO4 vid rumstemperatur - lätt kallbearbetning +

sensibilisering gav något mindre förlängning än en-

bart sensibiliserat material.

Briant (32) fann liknande resultat. Han studerade

effekten av 30-40% kallbearbetning på både 304 och
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316. I Strauss test erhölls mycket stark effekt av

kallbearbetning under 700 C för 304, men knappt någon

alls för 316. Vid högre temperaturer, var dock

skillnaden mellan deformerat och odsforrr.Grat material

av 304 liten. Metallografisk undersökning visade att

304 men ej 31G innehöll a'. Transkristallina angrepp

i Strauss test erhölls efter sensibilisering av 304

under 500°C, medan högre temperaturer ledde till

interkristallina angrepp. Hos 316 förekom nästan en-

bart interkristallin korrosion. Begränsade trans-

kristallina angrepp noterades dock vid hög temperatur.

Efter sensibilisering 100 tim vid 700°C erhölls

inget utslag i Strauss hos fördefcrmerade prov.

Däremot gav odeformerade prov tydliga utslag. Dessa

resultat indikerar att läkning går betydligt fortare

hos prov som fördeformerats. Briant (32) fann i stort

sett samma resultat för 316L.

Slutsats; kallbearbetning är inte speciellt skad-

ligt om ej a' bildas (t.ex. 316). Vid sensibilisering

över 700°C är a' t.o.m. positiv p.g.a. accelererad

läkning. I a' är nämligen diffusionskoefficienten : ör

Cr högre än i austeniten vilket leder till snabbare

utskiljning av M-oC,. Under lämpliga betingelser,

t.ex. hög temperatur, går även läkningen snabbare.

Enligt Pednekar och Sklarska-Smialowska (29) kan dess-

utom låga kallbearbetningsgrader accelerera korngräns-

utskiljningen även om martensit inte bildas. Att trans-

kristallin korrosion förekommer beror på att M^Cg

bildas inom a'- och e-skivor så att dessa skivor, i

likhet med korngränserna, blir lokalt utarmade på krom.
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Fall har rapporterats där spänningskorrosion skett

i BWR-reaktorer, som ett resultat av förekomsten av

martensit, p.g.a. att stålet varit kallbearbetat. I

de flesta fall släckglödgas dock materialet efter

eventuella kallbearbetningsoperationer. Ovanstående

resultat är också relevant då t.ex. svetsar slipas.

Den ytmartensit, som då kan bildas, skulle kunna leda

till sensibilisering under drift. Detta har påpekats

av förutom Briant (32) även av Majidi & Streicher (50)

Inverkan av kallbearbetning på LTS har studerats av

Clarke (35) genom EPR-mätningar och av Briant (32)

genom Strauss-provning, se vidare kap. 3.

Man tror att martensitbildning i austenitiska rost-

fria stål kan gynnas av väte. Därmed kan bildningen

av a' vara en viktig faktor i IGSCC hos 304 eftersom

väte kan bildas i sprickor genom katodiska reaktioner.

Enligt Tähtinen et al. (51) bildas ej martensit under

själva väteindrivningen, utan först då materialet

åldras vid rumstemperatur; även då bildas a' enbart i

ytskiktet, tillsammans med hexagonal martensit (e) .

Enligt Briant (52) sker väteförsprödning av austenitiska

stål enbart då martensit finns närvarande. Han visade

att sensibiliserat 304 efter katodisk väteindrivning

har betydligt lägre tröskelspänning än släckglödgat

material. Stålet 316 var dock helt immunt mot väte-

försprödning även i sensibiliserat tillstånd. För-

klaringen till varför 304 är känsligt är att martensit

bildas där Cr-halten är som lägst, d.v.s. i korn-

gränserna, eftersom bildningstemperaturen för a' vid

kalldeformation är då högre. Sådan bildning av martensit

i Cr-utarmade zoner har observerats av Burke &

Humphreys (53). Inverkan av kombinationen sensibilise-

ring + efterföljande kallbearbetning hos 304-stål har
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dock inte utretts helt, varför det är motiverat med

vidare studier inom detta område.

Ängel (54) har givit följande fomel för M D, d.v.s.

temperaturen för bildning av 50% martensit ur austenit-

fasen vid en sann töjning av 0,3:

M (°C)=413-462(C+N)+9,2Si+8,lMn+13,7Cr+

9,5Ni+18,5Mo

där sammansättningen anges i vikts-%. Briant (52)

plottade sina tröskelspänningar efter katodisk väte-

indrivning mot M_ under antagandet att Cr-halten i

korngränserna minskats med 5% till följd av föregående

sensibiliseringen, se Fig.18.

Fig 18 (52)
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För ett 18/8-stål med 0,05 % C och 0,05 % N blir

enligt formeln Mp = 222 och 154°C om man antar att

Cr-halten i korngränserna sänkts med 5 resp. 10 %.

För stål med 0,02 % C är motsvarande siffror 236

och 168 C. Av detta framgår att en sänkning av

C-halten i 304-stål bör kompenseras med en höjning

av Ni-halten, så att stålets stabilitet mot bild-

ning av martensit inte försämras.

2.7 Sensibilisering vid kontinuerlig svalning;

svetssensibilisering

För att undvika sensibilisering utföres i princip

aldrig några värmebehandlingar av stålet i det för sensi-

bilisering kritiska temperaturintervallet. Vid

släckglödgning är svalningshastigheten oftast

tillräckligt snabb för att utskiljning av M23^6

inte ska hinna ske. Däremot kan man få sensibilise-

ring genom värmepåverkan vid svetsning, framför

allt om höga sträckenergier används och vid fler-

lagersvetsning. Detta är mycket viktigt då sådan

sensibilisering skapar förutsättning för lågtempe-

ratursensibilisering (LTS), se nästa kapitel.

Sensibilisering i samband med kontinuerlig svalning

genom olika termiska cykler, där både maximitempera-

tur och svalningshastighet har varierats, har

studerats av Solomon m.fl. (53-56). Dessutom har

inverkan av små töjningar,som materialet utsatts

för under cyklerna»undersökts. Solomon använde

Strauss test för att detektera sensibiliseringen.

Typen av resultat som tagits fram visas i Fig. 19.

Vid en viss kritisk svalningshastighet börjar man

få utslag i Strauss test (penetrationcdjupet mätt
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metallografiskt). Ytterligare sänkning av sval-

ningshastigheten resulterar i att penetrationen når

ett maximivärde, dnr stålet är helt sensibiliserat.

De allmänna iakttagelserna från Solomon och andra

undersökningar summera? under följande rubriker.

2.7.1 Inverkan av varierande temperaturmayimum

Kritiska svalninqphastigheter för initiering av sensi-

bilisering och mättnad av sensibi]isering (zero

sensitization rote = ZSR, total sensitization rate

= TSR) ökar r.ed ökande maximitemperatur, T , upp

till c:a. 9C0 'c, för att vid högre temperatur avta

igen, se lig. ?0. Det innebär att det är svårare
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att sensibilisera material vid svalning från en

maximitemperatur på 1000°C än från 900°C. Denna

effekt är något förbryllande och Solomon hävdar att

det inte är en följd av utskiljning under uppvärm-

ningsförloppet, vilket skedde relativt snabbt

(65°C/s). Resultaten stämmer väl överens med

observationer av Vermilyea et al (57).

Solomons förklaring (54) är att C segrar till

korngränserna vid temperaturer upp till 900°C, men

ej vid högre temperaturer, vilket leder till att

kärnbildningen av M23Cg under svalningsförloppet

går snabbare om temperaturen inte överstigit 9C0°C.

En alternativ förklaring är att kärnbildning trots

allt sker under uppvärmningen vid 65°C/s, men inte

ger utslag i Strauss test (enbart mycket små

partiklar hinner bildas) , och att dessa åter löses upp

om temperaturen överstiger 900°C. Det betyder att
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kärnbildning måste ske igen under svalningen om

glödgningstemperaturen varit hög.

2.7.2 Inverkan av tidigare kallbearbetning

För T M < 900°C ökar kallbearbetning såväl ZSR som

TSR, d.v.s. sensibiliseringen vid kontinuerlig

svalning underlättas. Orsaken är ökad kärnbildning

av M23C6 i anknytning till dislokationer som ligger nära korn-

gränserna (ej martensitbildning vid dessa små töjningar <10%).

Kallbearbetning kan därför underlätta sensibilisering

även om martensit inte bildas (se § 2.6).

2.7.3 Inverkan av stålsammansättning

Samma slutsatser som för isoterm sensibilisering

gäller, d.v.s. sensibiliseringen undertycks om

C-halten minskar eller om Mo-halten ökar (316-stål)

(53, 56). Ref 56 ger också för stål med en given

C-halt ett underlag för uppskattning av var i den

värmepåverkade zonen (HAZ), som sensibilisering

kommer att ske,samt hur snabbt man måste svalna för

att undvika sensibilisering.

2.7.4 Inverkan av små töjningar under svalningen

eller vid T,
M

Detta är en viktig faktor eftersom små plastiska

deformationer (< 2 %) kan ske i HAZ under ett

svetsförlopp. I Fig 21 (55) kan man se att töjning

under svalningsförloppet mycket tydligt har ökat

både ZSR och TSR, d.v.s sensibiliseringen under-

lättas . Försöken utfördes så att töjningsökningen

/ C var konstant under svalningen.
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Liknande resultat har rapporterats av Nakagawa et

al (58) och Nakagawa (59). Dessa applicerade

töjningen enbart vid TM (700°C i deras försök).

Sensibiliseringen detekterades med Strauss och EPR

och resultaten visas i Fig. 22. Töjningens inverkan

antas vara en följd av att dislokationsaktivitet i

närheten av korngränserna gynnar kärnbildning och

tillväxt av M23Cg.
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2.7.5 Korrelation mellan isoterm sensibilisering

och kontinuerlig svalning

Flera enkla finita differensmetoder finns för att

beräkna graden av sensibilisering vid kontinuerlig

svalning utgående från TTS-diagran för stålet

ifråga (54, 60, 61). Solomon (54) visar att sådana

beräkningar ej ger resultat som överensstämmer med

verkligheten, beroende på skillnader i kärnbild-

ningskaraktäristiken för M23̂ fi under olika beting-

elser.

2.7.6 Sensibilisering av HAZ vid svetsning

Systematiska undersökningar har utförts för att

mäta graden av sensibilisering i olika delar av den

värmepåverkade zonen, HAZ (22, 25, 62-64). Typiskt

är att benägenheten till sensibilisering är störst

1-3 mm från smältgränsen där tiden inom temperatur-

intervallet 600-900°C är längst. Detta överensstämmer

väl med iakttagelserna av Solomon att sensibiliseringen

försvåras om To överskrider 900°C. Resultat från

försök av "EPR-typ" visas i Fig.23. Man har använt

sig av en rörlig mikroelektrod, som sveps över HAZ,

och mätt upp potentialskillnaden mellan denna

elektrod och en referenselektrod. Metoden lämpar

sig väl för att kartlägga variationer i sensibili-

seringsgraden på små ytor som t.ex. i svetsar.
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Fig. 23
REFERENCE ELECTRODE SCAN OF 304 SS WELD SENSTOED ZONE

Potential changes produced by mtergranular corrosion of the sensitized zone adja-
cent to the Type 304 stainless steel weld in 0.5 M HjSOt + 0.05 M KCNS Also shown are
the micrograph of the etched boundaries and the polarization curve of the specimen by the
reactivation polarization. ( 5 2 )

Kritiskt område i HAZ för sensibilisering är det
Tsom haft en maximitemperatur, M, mellan 600 och

900°C.

Vid svetsning av grova rör för vattensystem till BWR-

reaktorer används oftast flerlagersvetsning. I sådana

fall fås den högsta sensibiliseringsgraden uteslutande i HAZ
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på insidan av röret (25) , vilket är olyckligt med

tanke på att den korrosiva miljön finns just där.

Orsaken är att

(i) HAZ och även svetsgodset av den först lagda

strängen utsattes för upprepade termiska

cykler och att Tu flera aånger kan hamna
o

mellan 600 och 900 C.

(ii) Sannolikheten för svetsdeformationer är

störst vid och intill rotsträngen då över-

liggande strängar läggs på.

Inverkan av upprepade termiska cykler (svetssimu-

lering) på sensibiliseringsbenägenheten har under-

sökts av Solomon (53) och Adachi et al (65). Man

har konstaterat att effekten av upprepade tempera-

turcykler med TM < 900 i viss utsträckning är

additiv, medan en temperaturcykel med t.ex. T =

1000 C kan eliminera tidigare sensibilisering. Vid

flerstrangsvetsning av rör erhålls i HAZ på insidan

av röret termiska cykler med minskande maximitempe-

raturer. Fig. 24 visar effekten av upprepade

temperatyrcykler på graden av sensibilisering för 304 stål

(EPR) , dels då TM hålls konstant och dels då T,,

minskar med 100 C för varje temperaturcykel. Den

kraftigaste sensibiliseringen erhålles för det

sistnämnda fallet.
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Följande åtgärder minskar risken för svetssensi-

bilisering:

(i) använd stål med låga C och/eller Mo-halter

(ii) släckglödga materialet ordentligt (inga

rester av tidigare kallbearbetning)

(iii) mininiera inspänningsgraden vid svetsning

(iv) anpassa svetsenergi/antal strängar till sensibili.se-
ringsbenägenheten hos materialet

(v) använd sådana kombinationer av svetsenergi/-

godstjocklek att den materialvolym som

erhåller T,, mellan 600 och 900°C är så liten
M

som m ö j l i g t .
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3 I.AGTEMPERATURSENSIBILISERING, T <550 C

3.1 Begreppet lågtemperatursensibilisering (LTS)

Tedmon et al (6) hävdar i deras undersökning att

dot är möjligt att kärnbilda M2,C, vid högre

temperaturer än 700 C utan att man får m.a.p interkristallin

korrosion någon påtaglig Cr-utanming. Qn stålet efter denna svaga

ser.sibilisering värmes till en lägre temperatur,

s£g 500 C, kommer utskiljning och tillhörande

Cr-utarmning att ske mycket fortare än om den

första sensibiliseringen vid >700 C ej utförts. Ps

detta sätt har sensibiliseringen sepaierats i två

delar: kärnbildning sker företiädesvis vid den

första värmebehandlingen medan kraftig Cr-utarmning till

följd av karbidernas tillväxt främst sker vid den

lägre temperaturer.. Povich (67) använder begreppet

lågtemperatursensibilisering för att beskriva detta

fenomen.

M-,,C6,som kärnbildas genom kortvarig exponering

vid temperaturer högt upp i, eller t.o.m. ovanför

get vanliga sensibiliseringsintervallet och som

inte ger upphov till allvarlig Cr-utarmning, kan

fortsätta att växa om stålet värmebehandlas vid

temperaturer under det vanliga sensibiliserings-

intervallet och leda till avsevärd Cr-utarmning.

Kärnbildning av M 2,C 6 sker mycket långsamt vid

temperaturer under 600 C. Vid högre temperaturer

kan kSrnbildning ske betydligt lättare samtidigt

som Cr-halten i matrix i jämvikt med M 2 3C g är

högre. Man erhåller därför relativt breda och

grunda Cr-utarmade zoner och p.g.a. den snabba
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Cr-diffusionen lakas materialet lätt. Genon; att karbi-

derna kärnbildas vid hög temperatur och man redan

låter den tillväxa vid låg temperatur erhålles

däremot en smal och djup Cr-utarmad zon, se

Fig. 25. Orsaken är att vid låg temperatur är

Cr-halton i austeniten i jämvikt med M?~Cg mycket

låg och dessutom är diffusionen långsam (ingen

chans till läkning).

- C

O

F i g . 2 4 En t e n t a t i v e r i t a d k r o m h . i 11 s p r n f i I i o m s k u l l e k u n n a b i l d a s om
m a n f ö r s t s k a f f a r s i q d e n b e r ä k n a d e p r o f i l e n i F I G . 2 r j e n o r n en
i s o t e r m b e h . i n d I i n i j v i d u i n k r i " . | 8 0 ( ) ° l . o i l i s i ' i l . w f o r t i l i l l c r v . i n i n . - -

h e h i i n d l i n g e n u n d e r l a n f j t i d v i d e n m y c k e l K i r j r e t t '« ipp i , i t u r . ( 1 5 )

Effekten av I,TS illustreras av Fig. 26, som vij.ar

korrosionsmotståndet (Strauss provning) hos ett

304~stål med 0,05 % C efter olika typer av sensi-

bilisering, enligt Povich (67). Fig. 26 a visar ett

TTS-diagram; siffrorna ger UTS-värdena vid

dragprovning av trådar (1,3 mm 0) efter StraupR-

provning, 72 timmar. Man ser att vid 50ö°C sker

ingen sensibilisoring inom 100 timmar. Vid dubbel

värmebehandling 15 min/T°C + 24 h/500°C (d.v.s. en

betydligt kortare tid än vad som krävs vid normal
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Effact of nuclaation tamp»r»tur« on Typa 304

fttmlwt Itaal wira. Tha abicisu plots tha nuclaation tampar»
tura. Tha nudaation tima was 15 minutas. Tha ordinata olou
tha ultimata tancita ftrangth (UTS) aftar haat traatmants and
axpoiura to A262E. All wiras racaivad • 500 C/24 hour haat
traatmant aftar th- nuclaation h« t treatment.

C ) - Effect of nucleation tim* at 700 C on Type

10 20 30 40 50 60 70 80
MINUTES AT 700*C

304 stainless steel wira. The abscina plots th* nuclaation
time. The nuclaation tamparature was 700 C. The ordinate
plots tha ultimate tensile strength (UTS) aftar heat treat-
ments and exposure to A262E. Circles represent wires that
only received the 700 C nucleation heat treatment. Triangles
represent wires that received a 500 C/24 hour heat treatment
fc!!swirt nuclaation. The wires were used in the as-received
condition.

Fig. 26 (67)

isoterm ser.pnbilisering) se Fig. 26 b, erhållen

efter LTS behandling full sensibi] isering or. T

>_ 700°C (UTS = 0). Fig 26 c visar effekter av

dubbelbehandling t mi.p/700°C + 24 h/5P0°C. I

Fig. 27 visas liknande resultat av Kuribayashi &

Okabayashi (G8) för ett 304-stål med 0,05 % C.

Enliqt Fig. 27 a sker ingen srncibilise^ring vid

470 C inom 463 dygn (Strauss provning). Däremot, vid

dubbel behandling 30s/700°C + t s/TcC, se Fig. 27b,

blir stAiot pensibiliserat redan efter c:a 2 dygn

vid 450°C.
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boiling copper sulfate-sulfuric acid solution. corrosion of SUS304 stainless steel in boiling copper
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F i g . 27 (68)

3.2 Inverkan av material och föregående behand-

ling på benägenheten för LTS. Karbidutski1j-

ningskaraktäristiken vid LTS.

Rent allmänt kan sägas att de parametrar som

inverkar på ett ståls benägenhet till konventionell

sensibilisering även påverkar LTS (se § 2). Dess-

utom tillkommer nya faktorer som måste utredas. Ett

problem vid studier av LTS är dock att experimenten

kräver lång tid.

Inverkan av C-halt (304 mot 304L), Mo-halt (304/-

304L mot 316/316L) och N-halt på kinetiken för ITF

har undersökts ganska systematiskt av Kuribayashi &

okabayash-i (68) och Ljungberg (69). Båda använder

Strauss-provning för att detektera LTS. Ljungberg

erhöll följande resultat som hänvisar till effekterna

av C och N hos ett 304-stål.
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Tid (h) vid 350 C för utslag i

Strauss (penetration > 20

Stål Förbehand-

ling 2,5

min/850°C

Förbehand-

ling 20

min/750°C

0,06C

0,04C

0,02C*

0,02C + 0,2N*

1000

> 3000

> 3000

> 3000

1000

> 3000

> 3000

För dessa stål gjordes dessutom försök med

förbehandling 750 C/3h med samma resultat.

Enligt Ljungberg påverkas inte kinetiken för LTS av

små plastiska deformationer (totalt 5 %) under

förbehandlingen. Kuribayashi & Okabayashi fann att

ett 316-stål med 0,05 % C var mycket mindre benägen

till sensibilisering än 304 (i överensstämmelse med

tidigare undersökningar). Stålet visade en tendens

till LTS vid 24h/500°C först efter 1 timmes för-

sensibilisering vid 750°C (den känsligaste för-

sensibiliseringstemperaturen). Stålet 304L och 316L

uppvisade inte någon benägenhet till LTS

(24h/500 C) efter försensibilisering i temperatur-

intervallet 600 till 900°C inom 12 dygn (C-halten

var i båda fallen 0,018 %) .
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Värmepåverkan i samband med svetsning kan leda till

sensibilisering, eller möjligen enbart kärnbildning

av M2-JCC utan att tydligt utslag i t.ex. Strauss

erhålles. Det betyder att betingelser för LTS kan

skapas genom svetsning. Flera undersökningar har

därför utförts där benägenheten till LTS studerats

efter svetssensibilisering (för diskussion om

svetsnensibilisering, se § 2.7). Povich & Rao (70)

utförde CERT-provning på provstavar av 304-stål med

0,07 % C, uttagna från svetsar (HAZ och svetsgods)

i 26" rör. Den totala tiden vid T>650 C under

svetsningen uppmättes till 50s på ett avstånd av

6,8 mm från svetsens centrum. Proverna utsattes för

LTS vid olika tider mellan 350 och 500°C och

CERT-provning skedde vid 288°C med 0,2 resp. 8 ppm

löst syre i vattnet (se §4). Resultaten från

CERT-provningen visas i Fig. 28. Man kan se en

märkbar försämring av förlängningen jämfört med ett

svetsade tillståndet t.ex. redan efter 10 dygn vid

400°C (8 ppm 0»). Den heldragna linjen i figuren

representerar 18 % förlängning innan max. spänning

uppnåtts vid provning (enbart svetsat tillstånd gav

26 % förlängning). Med den lägre halten 0-

(0,2. ppm) erhölls ingen IGSCC vid CERT provningen

inom 40 dygn vid 400°C.
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LOW TEMPERATURE SENSITIZATION
OF 304 STAINLESS STEEL PIPE WELD

SOCK 400*C 300*C

1.3 1.4 1.5 1.6 17 1.8

IO3/°K
F i g 2 8 Temperature dependence of lew tamparatura

•»nsitization. Each datum point rtprtsants a Until* bar
praparad from tfn 660 mm diameter pipe weld »action
(Figura 2) that was gimn an LTS haat traatmant for th* tima
indicated by tha y axis and at tht tamparatura indicatad by
th* x axis. Tha numbar inside aach datum point n tha
parcant strain at the maximum load achieved during tha
continuous extension rata tast (CERT). Tha straight lina was
drawn such that all points below tha lina hava 18% or lass
strain to tha maximum strau, wrhila all points abova tha
straight lina hav* mort than 18% strain to maximum strass.
As notad in tha taxt, tha minimum strain to failura causad by
any LTS haat traatmant is about 16%. Circle» reprasent
tensile bars taken from the outer diamatar sid* of tha pipe
weld, while squares represent tensile bars taken from the
inner diameter side.

• (M »I.JO)
•Oil »Ol I f I I I
K*l«lnf Currant 1U)«

lljf»

Calculated temperature distributions of the
samples during welding and the sensitized
zones observed after EPR-test». The numbers
indicate the distance from the fusion line
in mm.

Fig, 29 (71-73)
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Benägenheten till LTS efter försensibilisering som

rrsc-kats av svetsning har också studerats av

Kekkoner. m.fl. (71-73). De termiska cyklerna som

('ersE P:dterin3 , 304 med 0,06 % C, utsattes för

\\if--:is i Fig. 29. Läget för dep rcmsibiliserculc

7O1--; , uppnuir.t (jonop. optisk mikroskop! efter

T fP-rvr-vr. i. ;;g är markerade i figuren. Svetsningen

.;-••-••;';r t • r. irtiäng pa p]å*;. Som väntat h?.ir

v:r.,f:ri(.., j-j.-, c;en -ei-i^ibiliserade zonen mindre vid

läarr energitillförsel. Svetsarna utsatte-s för fTD

vid temperaturer mellan 350 och 500°C v.pp til] T( (

aygr varefter de testades genom EPR-provning.

Pesultaton ^rJn LTS-experiment vid 350 och 400°C

visas i Fig.30.

Fig- 30 The degree of
treatments at .

Uiiation after heat
jnd 400 «C. / 7 1—
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Förekomsten av LTS hos svetsacie rör från BWR-

reaktorer efter 7 till 10 års drift har undersökts

med EPR-metoden av Clarke m.fl. (74, 75). Stålen,

av typ 304, innehöll 0,042-0,074 % C men inte i

något fall erhölls större värden vid EPR-provningen
2

(normaliserade för kornstorlek) än 7 C/cm , vilket

måste betraktas som ganska lågt (vanligt värde för

svetssensibilisering). Samtliga dessa prov kunde

dock sensibiliseras med en LTS-behandling i labora-

torium, som för de högkolhaltiga varianterna var så

kort som 24 timmar vid 500 C. I en annan försöks-

serie upptäckte författarna en ganska hög grad av

sensibilisering från en svets i en rektor, efter

7,3 års drift (P = 18,2 och 35,2 C/cm2). Det finns
a

dock inga indikationer på att denna hade uppkommit

under drift vid 288 C, utan kan likaväl helt

härstamma från svetsningen.

I litteraturen har diskuterats vilken metod som är

lämpligast då man ska bedömma om risk för LTS

föreligger. Både EPR och Strcuss (speciellt om den

utförs i kombination med dragprovning) möjliggör

detektion av små sensibiliseringsgrader i 304-typ stål.

Enligt Ljungberg (69) är Strauss t.o.m. en mer känslig

metod för detektion av LTS än EPR. Ljungbergs argument

baserar sig på faktum att karbidtätheten i korngränser

vid LTS varierar kraftigt (se nedan). Vid Strauss prov-

ning kan det "värsta fallet" detekteras, som maximal

penetrationsdjup. EPR-mätningar leder däremot till ett

me^lvärde.Zucchi m.fl. (76) har jämfört EPR med anodisk

polarisation i HC1O4 + NaCl (se § 2.4) på prov av 304

med 0,047% C, som försensibiliserats 15 min vid 650

till 850°C. Författarna anser att anodisk polarisation,

eller etsning vid + 250 mV i HClO4/NaCl, är en minst

lika bra metod för detektering av LTS som EPR eller

Strauss.
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Utseendet och karakteristiken hos M.-Cg-utskilj-

ningarna i material, som utsatts för LTS, har under-

sökts genom TEM-studier av Ljungberg (69) , Povich

och Fao (70) och Kekkonen m.fl. (71-73). Som man

kan förvänta sig, och som framgår av § 3.1, så

erhålles inte fler partiklar efter LTS än de som

bildades vid försensibiliseringen. Man har däremot

iakttagit att partiklarna genom LTS ökar i storlek

och täcker en större andel av korngränsytorna än

vad som var fallet efter försensibiliseringen.

Detta illustreras i Fig. 31 som visar storlek,

mängd och areafraktion karbider före och efter LTS

hos ett 304-stål med 0,07 % C, enligt Povich och

Rao (70). Mätningar utförda av Kekkonen m.fl.

(71-73) presenteras i Fig. 32. De sistnämnda

noterade också att karbiderna växte med väl utvecklade

facetter vid LTS-behandling men blev mer runda efter

en viss storlek hade nåtts (304; 0,06% C).
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F i g . 32 Carbide growth in the HAZ of material C
after UTS heat treatment at 400 oc: (1)
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carbide s izes . ( 71 — 73)

Ytterligare två aspekter av tillväxten av M

under LTS bör poängteras:

(i) Karbidtätheten varierar kraftigt från

korngräns till korngräns och endast de

korngränser som har en gynnsam orienterings-

skillnad erhåller en stor mängd utskilj-

ningar. Det är framför allt i dessa korn-

gränser som LTS kan ha en effekt. Man kan

därför inte förvänta att få stora utslag då

man mäter över stora ytor som inkluderar

samtliga typer av korngränser (EPR,

Strauss).(Med Strauss provning kan viss in-

formation om tillståndet hos olika korngränser

erhållas genom mätning av det maximala

penetrationsdjupet (se ovan).) LTS kan dock öka

känsligheten för IGSCC, eftersom enbart en

enda spricka krävs för att erhålla läckage.
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(ii) Det har visat sig att i samband med tillväxt

av M_.C, under LTS, sker utbuktning av

korngränserna intil] karbiderna (15, 71-73),

utseendet påminner i hög grad om diskont-

inuorlig utskiljnirg där reaktionen skulle

vara

<hcg Cr) Cr)

och sker genorp förflyttning av en högvir.kl i c,

korngräns. Tillväxten styrs såleaer ?v

korngrär.dsif fusion.

Som tidigare påpekats accelereras sensibilisor.ingen

kraftigt av sådan kallbearbetning som leder till

bildning av martensit (se § 2.6) . Detta är också av stor

vikt för I.TS, d.v.s. kombinationen svetsning +

kallbearbetning + LTS kan vara farlig. Kallbearbet-

ning av ytan kan ske genom t.ex. slipning av

svetsar, så att ytmartensit bildas. Briant (32) fann att LTS kan

ske t.o.m. utan försensibilisering, då martensit är när-

varande. Tiden till sensibilisering för ett odefor-

merat 304L-stål med 0,028 % C var >100 timmar vid

450°C (Strauss). Efter deformation upp till UTF vid

rumstemperatur erhölls sensibilisering vid 450 C

redan inom 0,25 till ] timme. Även i en legering

med 0,005 % C,kunde viss sensibilisering detekteras om

provet utsatts för kalldeformation. Man bör h&r

komma ihåg att låg C-halt underlättar sensibili-

sering i samband med kallbearbetning genom att M -
s

temperaturen ökar vid sänkt kolhalt.
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3.3 LTS under betingelser rådande vid BWR-drift

Kekkonen (7?) hsr sammanställt information om

samband mellan tid och temperatur för detektion av

LTS i 304-Gtål (69-73, 78-81), se Fig. 33. Samtliga

Fiq. 33 (77)
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5 FullMn (1*81). tfceor. (tO |
6 Natteri et al (1982). Straus 11*}
7 Norithgc t t al (1979X Strauss j«n)
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1.3 1.4

103 /«
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data baseras på undersökningar av stål med C-halter

> 0,04 % och som försensibiliserats genom svetsning.

Extrapolation av kurvorna i Fig.33 till temperatu-

ren 288°C ger ett medelvärde på tiden för
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initiering av LTS på c:a 10 år. För 304L-stål med

lägre C-halter (< 0,03 % C) ,som inte har deforme-

rats före exponering till förhöjd temperatur (ingen

martensit), har svetssensibilisering och LTS över-

huvudtaget inte rapporterats.

T: d-tenperiiturdata för bf gynnande LTS (detekt^rat

med Strauss) i 304 L med 0,028 % C som kalld^for-

meratr- Ge. ett a' bildats och sedan värniebehmdlats

vid J5C-500°C vid olika tider presentera? i Fig. 34

(32) . Extrapolationen till 288°C visar att an martensit är

närvarande i 304L skulle denna bli sensibiliserad

inom 2-10 år vid de temperaturer som råder i

BWR-reaktorer H ) . Detta är en mycket viktig aspekt,

som måste beaktas i den framtida forskningen på

LTS.

12 14 16
1000/T ('K)

F i g . 3 4 An ctiripolifhn of Ihc <tcn«itli*llon dila for hell HPJ lo 28S 'C. Ihc »periling,
icmprrilurc of the rcKior. Nolc ihil (hei* d m predict (hit tny m»rl»n^ii« in
Ihc piping would b* »ntiliird wtlhin 2 (o 10 ynt%. (32)
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Fullman (79) har utfört beräkningar på kinetiken

för LTS i syfte att förutsäga om LTS skulle kunna

ske inom livstiden för en kokarreaktor (BWR). Ett

problem vid sådana beräkningar är att korrekt

definiera vilken karaktäristik hos Cr-profilen som

krävs för att ge utslag i Strauss, EPR o.s.v. och

naturligtvis även i IGSOC provning. För Strauss och EPR krävs

sannolikt en zon där % Cr . < 13 % över en till-min

räcklig bredd. Hur bred zonen måste vara är ännu

inte utrett. Stawström och Hillert (5) antog att

man får sensibilisering om % Cr < 12 över en bredd

på minst 300 nm. Vad gäller känsligheten för IGSCC

är inget känt, varken minsta Cr-halt eller zonens

bredd. Om man extrapolerar volymdiffusionskoeffi-

cienten för Cr i y (Stawström & Hillert - se $ 2.3)

- ned till 300 C får man att bredden på den zon där

% Cr < 12 är c:a 1 nm efter 10 år. Detta har

ansetts vara för smal zon för att i praktiken ha

någon betydelse.

För att få god överensstämmelse med observerade värden

för kinetiken hos LTS, har Fullman (79) föreslagit

följande diffusionskonstant;

D=l,2 x 10"7 exp (-170000/RT) (m2/s)

Med användandet av Stawström & Hillerts värden för

Cr-halten i y i jämvikt med M?,C,ferhålls det

tid-temperatursamband san visas i Fig.33, samband 5 (C-halten

vald till 0,06 % ) . Kriteriet för sensibilisering

valdes så att % Cr < 12 över en zonbredd på minst

300 nm. Eftersom X_ (y/Mo-C,) varierar med

temperaturen blir Arreniussambandet logt mot l/T

svagt krökt (har dock approximerats med en rät
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linje i Fig. 33). Aktiveringsenergin utvärderad

från denna linje är 156 kJ/mol, d.v.s. en aning lägre

än aktiveringsenergin i ovanstående uttryck för D.

Det är högst troligt att vid LTS, andra diffusions-

processer Mn volymsdiffusionen, vilka leder till

snabbare atantransport, styr kinetiken. Sådana processer

karaktäriseras av en lägre aktiveringsenergi än

volymsdiffusionen. Tänkbara diffusionsprocesser är

korngränsdiffusion och diffusion längs disloka-

tionskärnor ("pipe" diffusion). En aktiverings-

energi på 170 kJ/mol överensstämmer mycket väl med

den för korngränsdiffusionen av Cr, Ni och Fe i

austenitiska rostfria stål. Fullman visar att en

aktiveringsenergi på 170 kJ/mol kan förklaras även

av "pipe" diffusion. För att få god överensstäm-

melse med koefficienten i ovanstående ekvation för

D, vilken i sin tur överensstämmer med resultaten

från LTS, krävs dock en dislokationstäthet på c:a 5 x
14 -2

10 m , vilket kan tyckas vara ganska högt

(motsvarar en relativt Kraftig deformation). Den

till utseendet ganska stora likheten i mikrostruk-

tur, som erhålls vid diskontinuerlig utskiljning och

LTS, tyder på att det faktiskt är korngränsdiffu-

sior. som styr processen vid LTS. Fullman påpekar

också att en ändring från diffusionsstyrning till

fasgränskontroll leder till en överskattning av

kinetiken för LTS vid lägre temperaturer.

En undersökning med STEM av svetsar i 304-stål med

0,045 % C ,som uppvisat IGSCC efter några års drift

i BWR-miljö (15) ,indikerar att den Cr-utarmade

zonen inte alls överensstämmer med utseendet såsom

det förutsägs av Fullman, d.v.s. % Cr < 12 över
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300 nm efter 10 år. Den uppmätta utarmade zonen var ganska

smal, c:a 100 nm, och minsta Cr-halten var 12-13 %.

Man kan dock inte utesluta att det kan finnas en

mycket smal zon (< 5 nm) med betydligt lägre

Cr-halt bildad under LTS (eftersom den bredare

zonen med relativt grund Cr-profil troligen här-

stammar från svetsningsoperationen). Den typ av

Cr-utarmning,som kan tänkas förekomma vid LTS ,

illustreras av Fig 25 (15).

Fullman (66) har även utfört beräkningar av Cr-

profilens utseende vid försensibilisering efter-

följd av LTS. Beräkningarna leder fram till Cr-

utarmade zoner med ett utseende ungefär som i Fig.

25, d.v.s. en mycket brant profil överlagrad med en

mycket grund sådan. Detta förväntas även princi-

piellt. Fullmar , modell leder dock till bredder på

den Cr-utarmade zonen efter LTS vilka är betydligt

större än vad som observerats av bl.a. Lehtinen &

Hillert (15) .
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4 INTERKRISTALLIN SPÄNNINGSKORROSION (IGSCC) I

BWR-MILJÖ

Föreliggande rapport behandlar sensibilisering och lågtempera-

tursensibilisering (LTS). Eftersom LTS leder till ökad

benägenhet för IGSCC är det rimligt att även detta

fenomen diskuteras. Det sker dock i begränsad

omfattning och tyngdpunkten placeras på material-

aspekterna. För en mer komplett översikt av IGSCC i

syrehaltigt vatten vid driftstemperatur för BWR

hänvisas till Szklars'.a-Smialowska och Cragnolino

(82).

4.1 Aktuella betingelser då IGSCC inträffar i

BWR-system

De fall,som har konstaterats i rörsystemen, har

följande gemensamma drag:

(i) Stålet, oftast AISI 304, skall vara sensi-

biliserat, vilket är möjligt i HAZ hos svetsar

-IGSCC har inträffat i de flesta fall i svetssensi-

biliserat material. Det är osäkert i vilken

mån LTS kan öka sensibiliseringsgraden i

svetsarna under drift. Sannolikheten för

IGSCC i ordentligt släckglödgat material som

ej utsatts för kallbearbetning är liten.

(ii) IGSCC gynnas om det ofta blir driftstopp och

man tvingas köra igång reaktorn upprepade

gånger. Detta Sr förståligt eftersom det är

under igångkörning som rörsystemet utsattes

för dynamiska töjningar och förhållandevis

höga syrehalter.
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( i i i ) Det finns en tendens att frekvensen av IGSCC ökar med
r ö r e t s diameter. Många f a l l har inträffat i rör
vid sidan av systemets huvudledningar ("non-circulation pipes").

(iv) Den totala spänningen (driftsspänningar +

termiska spänningar + restspänningar) som

rörledningen utsattes för överskrider

materialets sträckgräns vid den aktuella

temperaturen (kan variera und^r igång-

körr.ingen) - se Fig. 35 (8 3) .
PRECISE: STRESS CORROSION CAN BE AVOIDED IF STRESSES ARE r/UNTAINED BELOW
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Under igångkörning resulterar tryckökningen i en
* —8 —1

töiningshastighet C ~ 5 x 10 s och termiska
spänningar (temperaturgradienter på c:a 50 C) ger

10 s (84) . Relaxation av restspänningar i

t. f >:. svetsar kan beroende på inspänningsgraden ge
-8 -7 -1

upphov ti 17. £ :: intervallet 3 x 10 - 3 x 10 r.

,'P ?) . lTrc:f:r första igångkörningen kan den ciynair.i F.VS
4. ö;;r.i nqahar.i råheten förväntas vara högst, totalt

c:r. 10 K . På grund av relaxationen av reFtspän-

r.inuarna blir C lägre under de följande igångkör-

riLiujarna. l'.r.ligt Ljungberg (85) kan vissa delar av

syptoret vtsättas för transients termiska

artdienter son tillsammans med andra spänningar

leder till så höga töjningshastigheter som 10 ' -
— ? —1

1 0 s under korta tider. Dessutan katmer system san kopplas

in då och då att utsättas för £ på mellan 10 och 10~4

-1 under tidsperioder från 10 s till 2,5 timmar.

Vici roaktcrstii lestånd kommer syrehalten i vattcn-

systemot att stiga till värdet för dess mättnad i

vatten vid rumstemperatur, 8 ppm 0-. Svrchalten

avtar serlan långraint under gangkörningen och når

ett stationärt värde, 0,1 - 0,2 ppm 0» efter c:a 10

timmar.

Dragrestspänningar»med samma storlek som stålets

sträckgräns/existerar på rörets insida efter

konventionell svetsning både i längsriktningen och

tangentiellt (80) . De tangentiella spänningarne

avtar något med ökande rördiameter. Det gör däremot

into de axiella dragspänr.ingarna. De axiella spän-

ningarna är mycket viktiga för initiering av TGSCC

och en relativt ntor ökning i säkerheten kan

åstadkoir.inas om dessa kan minskas, t.ex. genom
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avspänningsglödgning. En sådan behandling är oftast

ej genomförbar och i förekommande fall kan den leda

till att materialet ytterligare sensibiliseras.

4.2 Provningsmetoder för IGSCC

Provning i simulerad BWR-miljö sker i autoklaver av

"refreshed"-typ med noggrann kontroll av temperatur

och syrehalt hos vattnet. Man kan också studera

effekten av diverse föroreningar genom kontrollerade

tillsatser, t.ex. Cl . Provningen måste vara accele-

rerad jämfört med verkligheten för att få brott inom

rimliga tider. Oftast används 8 ppm 0_, som är något

mer aggressivt än 0,2 ppm O-/i vattnet vid temperaturen

288°C, vilket ger konservativa men relevanta provnings-

betingelser då korta brottider önskas.

Inom Norden kan sådan provning utföras vid Studsvik,

Asea Atom, Sandvik och vid VTT i Helsingfors.

Fig. 36 (87)

Dubbel U-provstav
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Böjprovning. Enkla eller dubbla U-böjprovstavar

användes. Tunna plåtar av materialet bockas i en

fixtur och utsattes för testlösningen - se Fig. 36

(87). Dubbel-provstavar används för att studera

initiering av IGSCC under spaltbetingelser. Efter-

Ecrii proven avlastas då spänningskorrosion träder i

kr«it,ör det inte helt säkert att brott inträffar.

Därför görs utvärderingen som maximalt sprickdjup

och ej tid till brott. Andra typer av bojprovstavar

används där bockninggraden inte är så kraftig rom i

U-provstaven. Även här kan spalteffektcr lätt

undersökas genom att dubbla provstavar användes

eller genom ntt speciella spaltbildare appliceras.

Konstant belastning. Vanligtvis användes enaxlig

belastning men även fleraxliga betingelser kan under-

sökas m.h.a. anvisningar i provstavarna.

Belastning sker oftast via ett hävstångssysten med

vikter, snsom sker i krypprovningsmaskiner.

Känsligheten för SCC mäts som tiden till brott.

Metoden är ej speciellt lämpad för provning i

BWR-miljö om inte materialet är mycket kraftigt

sensibiliserat och/eller belastningen är mycket hög

(i närheten av UTS). Det är ingen dynamisk provning

och e är oftast för låg för att få brott inom rimliga

tider. Metoden är dock ganska lik verkligs

betingelser.

CERT-provning. "Constant-extension-rate testing",

ibland på engelska kallad "slow strain-rate tes-

ting". Det är i princip frågan om dragprovning vid

]åg é i den aktuella korresiva miljön. Metoden har

använts i mycket stor utsträckning på ugns- eller

svetssensibiliserat 304 i BWR-typ miljö. Fördelen är

att den Sr mycket känslig och möjliggör därför
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detektion av SCC efter relativt svag sensibili-

sering. Dessutom ernålies oftast resultat inom

< 1000 timmars provtid. Känslighet för SCC uttrycks

som sänkning av R., eller förlängning jämfört med

provning i luft eller i inert atmosfär. Vid General

Electric används parametern I (88):
Do

DS

(1 + 6)
vatten

[*M (1 + 6 )] luft/argon

där 6 är brottförlängningen. Känsligheten för SCC

ökar då I -> 1. Det är nödvändigt att provstavar-

nas brottutseende undersökes efter avslutad prov-

ning. Brottet bör ha initierats genom t.ex. IGSCC

och inte vara av duktil karaktär, förutom i rest-

brottområdet. Typiska last-tidkurvor vid CERT-

provning i BWR-typ miljö av 30 4 i sensibiliserat

tillstånd samt släckglödgat i luft respektive argon,

ges i Fig. 37 (88) . I allmänhet bör £

F i g , 3 7 -Load/lime curves drnbptd during dynamic strain usling of Type 304 stainless steel
( » M I 37398) in 289'C »eter with 3bppm O2 at an extension rate of 0.0008 mm/min. ( 8 8 )
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vid CERT-provning i BWR-miljö vara lAg, som mest

10"5 s"1 och helst < 10~6 s"1. Oro é är för höq tar

de vanliga duktila brottprocesserna överhand och

ingen IGSCC erhålles. Om tiden till brott genom

TGSCC är ]ång och töjningshastigheten är hög så

sker brottet genom andra processer innan IGSCC

hunnit att initieras. Likaså måste e vara låg för

t» 11 sprickorna skall propagera interkristallint.

CERT-provning har använts i mycket stor utsträck-

ning för att simulera IGSCC i BWR-typ miljö och

provningsmetodik under sådana betingelser diskuteras

i ref. 24, 88 och 89.

Clarke m.fl. (24, 25) har försökt att korrelera

resultat från CERT-provning med andra metoder som

finns för att uppmäta sensibiliseringsgraden,

t.ex. med EPR (se § 2.4). Det finns en klar tendens

att prov med högt värde på I vid CFRT-provning
Ds

även ger upphov till stort utslag vid EPR-provning.

Dock 3r korrelationen inte så god som man skulle ha

önskat sig, se Fig. 38 (24) . En jämförelse mellan
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IGSCC provning (CERT) och EPR ges även i Fig. 10

(25). CERT är utan tvekan en mycket lämplig metod

för jämförande studier av material- och miljöpara-

metrars inverkan på känsligheten för IGSCC. Frågor

har dock framförts angående CERT-provningens

relevans för förutsägelse av karaktaristiken av

IGSCC under driftsbetingelser i BWR. I allmänhet

utförs CERT-provning vid högre € och brottet sker

vid högre deformationsgrad än vad som är fallet vid

IGSCC under BWR-betingelser (85, 90). En viss upp-

fattning om förhållandena under drift kan fås om

t-beroendet hos sprickpropageringshastigheten och töjningen för
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initiering av sprickor kan definieras genom CERT-

provning. Ett visst experimentellt underlag exi-

sterar för att uppskatta dessa.

Rörprovning. Vid General Electric har ett rörprov-

ningslaboratorium byggts upp (83). Det möjliggör

samtidigt testning av ett stort antal svetsade

rörprov i full skala. Rören belastas under prov-

ningen med axiella dragspänningar och kan också

utsättas för en överlagrad cyklisk belastning.

Sådan provning är självfallet mycket dyr och bör

därför tillgripas enbart efter en noggrann karak-

tärisering av materialet/materialtillståndet med

enklare provningsmetodik.

4.3 Inverkan av material och miljöparametrar på

IGSCC

4.3.1 Materialparametrar

Eftersom IGSCC enbart inträffar då stålet är

sensibiliserat kommer alla effekter som underlättar

sensibilisering att bidra till ökad känslighet för

IGSCC (se § 2 och 3). Vad gäller materialets

sammansättning kan effekterna bekvämt betraktas i

form av kol- och kromekvivalenter (C* och Cr*), se

§ 2.5, d.v.s. ökade Cr- ochd Mo-halter motverkar

IGSCC och ökade C- och Ni-halter gynnar IGSCC.

Kolets negativa inverkan efter sensibilisering

illustreras i Fig. 39 (91). I fig. 40 a redovisas



73

900

= MO

100 -

00» 010
Corbon Content (wt%)

019

Fig. 39 Tht«ff«et of earbononthatimatofailuraof
hifh purity ouitanHic alloyi daniitiiod for 24 hours at 695
C) tattad « yiald manfth in 219 C watar conuminf 100
ppm of oxygan (Rafaranca 4). / n-i \

1

i . . O .

• : !
; : \ ' • c

i ; ' .
\ , m
': - i • • -

i i

• 1

; *

9

; i

1 •

• : • ! • •

•Q 0 • •

-C -<J) -1

_... j S2^t -

i
• • t • -

... _i ....;..

©
1 ;

"

. & .

0

J . - - : _ . . .
13,0

Fig.i 403 Resultat från

\a

.._7-..*V ' v

(89)



too

Fig. 40b Resultat från (88)

resultat från Clarke et al (88) där I (CERT-

provning, se § 4.2) plottas som funktion av Cr* -

C*/dSr koefficienterna för respektive element

hämtats från Fullman (47). Proven var uttagna från

svetsade sömlösa rör från ett antal charger av 304

och 304L utan någon ytterligare sensibilisering.

CERT-provningen utfördes vid 289°C med 8 ppm 02. En

tydlig korrelation mellan Cr* - C* och känsligheten

för IGSCC framgår. Samma sak gäller för provning

vid konstant belastning, se Fig. 40 b. Det verkar

som om parametrarna Cr* och C* kan användas för att

uppskatta variationerna i känsligheten för IGSCC

mellan olika charger. Dock krävs mer experimentellt

underlag. De charger som i Fig. 40 uppvisade sämst

resultat har inte anmärkningsvärt hög kolhalt (0,04

- 0,05 %) men däremot är Ni-halten hög (> 10 % ) .
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Nickels inverkan på benägenheten för IGSCC då

halten varierar inom det föreskrivna intervallet

för 304 och 304L bör undersökas ytterligare.

En mycket omfattande undersökning av inverkan av

olika element i austenitiska rostfria stål på

benägenheten till IGSCC har utförts av Fujiwara et

al (92) . Provningen skedde genom "dubbel-U" böj-

provning vid 100 till 300°C och 8 ppm 0- under 2

veckor. Det konstateradss att Mo och Nb (stabili-

sering) var positiv vad gäller resistensen mot

IGSCC medan C (naturligtvis) och även N var negativ

(detta överensstämmer ej med kväves effekt på

utskiijningsgraden av M2,C6#som diskuterats i

§ 2.5). Kväve har dock ingen negativ effekt vid

lAga C-halter. Si, S och förvånansvärt nog även P

påstås inte ha någon inverkan på känsligheten för

IGSCC. I samtliga fall skedde sensibiliseringen vid

620°C/24 h. De bästa resultaten erhölls för 316-

stål med C < 0,020 % såväl med som utan Nb, samt

med ett mycket lågkolhaltigt 25 Cr-22Ni-2Mo-stål

med förhöjd kvävehalt. I samtliga dessa fall

erhölls ingen IGSCC ens efter sensibilisering

620°C/24 h. Det kan noteras att resultaten som

rapporterats av Fujiwara et al.(92) har ifrågasatts

från manga håll.

Kallbearbetning av 304-stål kan orsaka en övergång

från IGSCC till företrädesvis TGSCC (transkristal-

lint) vid provning under BWR-betingelser (49) . Or-

saken är bildning av martensit vid deformation. Även

små kallbearbetningsgrader, som ej ger upphov till a',

kan resultera i ökad känslighet för IGSCC, p.g.a.

accelererad sensibilisering (19) (se § 2.6). Martensit

ger dock upphov till SCC utan att materialet behöver
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vara sensibiliserat. Hännninen + Aho-Mantila (40)

har observerat att brottet vid SCC i vissa områden

sker interkristallint då a' är närvarande, även om

materialet ej har sensibiliserats. De tolkar detta

som att propageringen av SCC i detta fall styrs av

föroreningselement som segrat till korngränserna.

I l l

1 : Specimen pin section Failure*

I t )

- K) t

• Ground speciiuvi

O M- chined specimen

, Kike C D 2 I

2(>ppm O,, refreshed
water

0 2 1 () M 10 12 14 X. IK 2022 24

Surface roughness ( fi in)
F i g 4 1 .Effect of |Urface rough neu on »he time to f»iluit of type 304

(sensitized after grinding or machining) in 211 *C oxygenated (26
ppm)waler. ( 9 3 )
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Surface treatment effect of sensitized
(973K-600S) 304 stainless steel on IGSCC suscepti-
bility in pure water (561K, 8ppm 0, ) .

Fig. 42 (!

Treatment of
specimen

Unworked

Machined

, Ground

Shot peened

> Shot peened
' after grinding

Symbol'

0

Ml

M2

M3

G 1

G2

G3

S 1

S2

S 3

G 3 S 1

Applied
stress.

1.75
2.00
2.25

1.75
2.00

1.75
2.00

1.75
2.00

1.75
2.00

1.75
2.00

1.75
2.00

1.75
2.00
2.25

1.75
2.00
2.25

1.75
2.00
2.25

1.75
2.00
2.25

Time to failurt,
x3.6ks

318.1
187.4
103.9

151.3
87.1

187.6
101.8

296.4
213.8

197.5
96.7

331.6
201.7

309.5
196.0

No failure to 1500
No failure to 1500

56.2

No failure to 1500
44.8
28.6

24.9
18.4
15.3

No failure to 15C"
No failure to 15C:

49.2

• : 0.2% offset stress in 561 K water

I ett antal undersökningar har man studerat in-

verkan av yttillståndet på känsligheten för TGSCC.

I allmänhet har man konstaterat att initiering av

IGSCC försvåras med ökad ytfinhet, se t.ex. Fig. 41

(93). Effekten av olika yttillstånd,som följd av

slipning och skärande bearbetning efter sensibili-

sering/har studerats av Kuniya et al (93) och Takaku

(94). Den sistnämnda och Povich (95) har undersökt
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inverkan av blästring med keramiska kulor på

benägenheten till IGSCC. Takaku har även undersökt

de olika ytbehandlingarnas effekt vid olika grader

av ytfinhet. Skärande bearbetning och slipning ger

i allmänhet upphov till dragrestspänningar i ytan,

förutom vid mycket fin ytfinhetsgrad. Blästring

däremot orsakar tryckrestspänningar i ytan. I

samtliga fall kan deformationsmartensit förekomma,

beroende på kallbearbetningsgraden av ytan och vid

hård blästring kan mängden a' uppgå till 20 %.

Mycket kraftig blästring med stora kulor kan leda

till att ytsprickor bildas (94) . Typiska observa-

tioner sammanfattas i Fig. 42 (94) där 1-3 efter

symbolerna för de olika bearbetningsoperationerna

anger ökad grad av ytfinhet. Svarvning och slipning

till en grov yta leder till ökad känslighet för

IGSCC medan mild slipning och svarvning inte har

någon påtaglig effekt. Blästring så att en fin yta

erhålles är tydligen gynnsam vid låga belastnings-

nivåer men är negativ vid höga laster. Hård bläst-

ring däremot är negativ vid samtliga undersökta

lastnivåer. Uppenbarligen b* ""ias ytsprickor mycket

lätt i den kraftiga deformat" nshårdnade ytan då

lasten överskrider en viss nivå. Om blästringen har

varit mycket hård kan sådana sprickor finnas redan

i obelastat tillstånd. Dessa resultat överensstäm-

mer med Povich (95), som konstaterar att sprickor

bildas mycket tidigare under CERT-provningens gång

om ytan innan blivit blästrad. Eftersom man som

regel når höga spänningsnivåer vid CERT-prcvning är

det inte överraskande att blästring får en negativ

inverkan just i denna typ av försök. I detta
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sammanhang är det intressant att notera att 304L

enligt Kuniya et al (92) ej uppvisar känslighet för

IGSCC ens efter 620°C/2h + slipning.

Vad gäller inverkan av sensibilisering orsakad av

kontinuerlig svalning på IGSCC har Hishida och

t>7akada (96) utfört CERT-provning på 18/10-stål med

olika kolhalter (0,02-0,08 % C) som utsattes för

olika svalningshastigheter från 1050°C (0,01 -

17 C/S). Resultaten presenteras i Fig. 43 (obser-

vera att I C R S T E I D S, son diskuterats ovan). Som

väntat»krävs mycket långsam svalning innan stål med

0,02 % C uppvisar någon benägenhet för IGSCC.

10»

i
v
O
8,
S
2

10

10'1

10*

not Sensitized

002 004 006 008

Corbon content (wt %)
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Fig. 43 Con-.ptriton of uleultiion rttultt on critical
cooling rttt* for Mwititation, clMfifietlion of micro-
ftructurn by tht 10% oulic te id tttetrotytic mtthod and
conitani »imin n t t tt«t rtwlu. S and 0 stand for a »ttp
•tructurt and a dual ttructurt in tht 10% oxalic acid
•Itctroiyiic tich toil ra»ptetivaly. * indicattt aomt tuKapti-
bility to initrpanuttr cracking, o Indicattt no suKtPtibiliiy
to inttrgrinular cracking in tht comltnt ttrain ratt tt»l», and
figurtt Mow tht cymbolf thow >CSRT **lu*> Obiaintd from
tht tam. Tht MHid cur«« art critical cooling rat« which art
calcultiad from data in fttftrtnct» 4 and 6. Tht dotttd curva
indieattf tht critical cooling rait for ttntiiiiation and
aubtaqutnt inttrgranular cracking for rwulu obtainad In this
work. ( 9 6 )



4.3.2 Miljöparametrar

Denna litteraturstudie är i första hand inriktad på

materialaspekter av IGSCC. För att underlätta den

fortsatta diskussionen ges dock en kort översikt av

hur miljön påverkar IGSCC under BWR betingelser. De två

viktigaste miljöparametrarna är syrehalten cch

temperaturen; i vissa fall kan även halten Cl vara

av betydelse. Allmänt kan konstateras att känslig-

heten för IGSCC ökar med ökande temperatur och

ökande syrehalt (100-300°C resp. 0,1-100 ppm 0 2 ) .

Typiska resultat, i form av sprickpropageringsdata

redovisas i Fig. 44 a (97). Vid låga temperaturer

(<100°C) erhölls IGSCC vid syrehalter mellan 1 och

STRAIN RATE: 13 « lO"4 M I N ' 1

~ * . • , • I / G CRACKING
t a. T/6 CRACKING
h * MIXEO I/G • T/G

FIELD OATA

II ; . 'I

10- IOU 10'
OXYGEN CONTENT, ppm

ctz td , t t wj« tuc chc 94^i« h«jc *•

) ? n . t t l m ^ j t t ( i r i < g t l ! l : t J 10-
mi 31Sf<iLv«4 Hxv««n .'-nt<nc ic

d Ln ^»ff . ) , j , ind *> «.it i « : i t l -
#4 in ch« pi*v*«nc work).

F i g . 44a (97)
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Fig-44b Stress corrosion cracking susceptibility of
sensitiied Typ* 304 stainless steel in pure watar for different
oxygen concentration/temperature combinations. ( 8 2 )

? ppm men ej vid högre eller lägre syrehalter

(0,07 % C, sensibiliserat 600°C/24 h). Detta

förklaras av Ford och Povich (97) vara en följd av

det mycket smala potentialområdet under vilken

sprickpropagering kan ske med betydande hastighet

då T < 100°C (d.^.s. passivering sker lätt vid låga

och höga syrehalter). För ytterligare diskussion,

se S 4.4.2. IGSCC anses inte kunna inträffa då

syrehalten < 0,1 ppm.
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Korrosionspotentialen i austenitiskt rostfritt stål

i högtemperaturvatten ökar med ökande syrehalt.

Betingelser motsvarande olika syrehalter i vatten

kan sinuleras genom potentiostatisk kontroll i

0,01M Na_SO4. Sådana försök på kraftigt sensibi-

liserat 304-stål (620°C/24 h) indikerar att IGSCC

upphör vid låga potentialer, motsvarande låga

syrehalter (100). Samma undersökning visar dock att

IGSCC kan inträffa vid så låga potentialer som

-0;6 V vs SCE, om pH är låg (?-3).

Några undersökningar (101-103) har rapporterat

TGSCC i vatten i temperaturin^ervallet 150-300°C

och mycket låga syrehalter (10-100 ppb). Dessa

observationer har dock endast gjorts vid CERT-

provning och inga indikationer på IGSCC har erhål-

lits vid samma temperaturer och syrehalter. En

sammanställning av resultat från CERT-provning vid

olika syrehalter och temperaturer, som gjorts a.v

Szklarska-Smialowska och Cragnolino (82), presen-

teras i Fig. 44b.

IGSCC kan även inträffa i Cl~lösningar hos sensi-

biliserat 304-stål,som utsatts för potentialer

motsvarande de for sprickbildning i Na2SO.. De

erhållna sprickorna kärnbildas vid frätgropar,

vilket kan förväntas i Cl -lösningar. Enligt

Speidel (1.04) påverkar inte Cl"-halter under 10 ppm

den syrehalt som krävs för IGSCC.

En undersökning (105) har belyst inverkan av

samtidig y-bestrålning på benägenheten till IGSCC,

uppmätt genom CERT-provning (250°C, 8 ppm CO •
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Töjningen till brott minskas något för försök som

utförts under bestrålning jämfört med försöken utan

bestrålning (sensibilisering 650 C/24 h ) . Den ökade

känsligheten hänförs till effekten av radiolys,

pon leder till höjda halter av 0~, HO-, H-O- i vattnet.

Possa anses bidra till ökad aggresivitet.

Hishiria och Kawakubo (84) har utfört en intressant

studie där 304-stål med 0,05 % C har sensibili-

serats vid 650 C/2 h eller svetsats och sedan

CEFT-provats. Proverna belastades till 20& MPa

innan provningen (svetsegenspänning). Under prov-

ningen ökades temperaturen med 30 C/h upp till

290°C samtidigt som syrehalten sänktes från det

luftmättade värdet vid RT (8 ppm) ned till 0,2 ppm

på olika sätt för att simulera olika betingelser

vid igångköming i BWR. Trots att provningen skedde

under enbart 8-10 timmar och att den totala

töjninger. var < 10 %, kunde initiering av IGSCC

konstateras i såväl enbart svetsade san sensibiliserade

prover. Ingen initiering av IGSCC skedde under

motsvarande temperaturcykel om syrehalten

begränsades till 0,2 ppm under hela försöket.



84

4.4 Mekanismer för IGSCC

4.4.1 Sprickbildning

Att ICSCC initieras lättare i syrehaltigt hög-

temperaturvatten om spalter förekommer är väl

belagt. Hänninen och Aho-Mantila (49) samt

Fuj iv/ara et al. (100) har klart visat att vid böjprovning IGSCC

initieras betydligt lättare på det inre provet av

ett dubbelprov än på ett enkelprov under i övrigt

samma betingelser. En tänkbar mekanism för initiering

är att det ganska tjocka oxidskikt,som bildas i

högtemperaturvatten/spricker under inverkan av

spänning varvid spalter bildas mellan oxiden och

metallytan. I de fall en sådan spalt täcker över

t.ex. en sensibiliserad korngräns med dålig repas-

siveringsförmågarkan initiering ske. Effekten

förstärks av förhöjd syrehalt eftersom tjockleken

av oxidfilmen då blir större och dess benägenhet

att spricka större. Dessutom förklaras varför en

ganska hög spänningsnivå krävs för initiering av

JCSCC. Spänningen måste vara tillräckligt hög för

att oxidskiktet skall spricka. Dessa effekter

illustreras schematiskt i Fiq. 45 (100).
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low DO Cone.

Ant-noMri
\FMcnti«t /

(No SCO

High Dttt Cone.
(Nobte Potential)

(IGSCC)

F i g . 45 M«dwntom of IOSCC of Miwlllmd Typ»
SM •tolnlMt itMl hi high temptratur» w»t*r{ 1QQ)

Hänninen och Aho-Mantila (49) rapporterar att vid

böjprovning med dubbelprov vid 288 C och 8 ppm 0-,

erhålles högre Cr-halt i oxiden på det inre av

proven, d.v.s. i spalten, jämfört med den som

bildas på fria ytor. Denna Cr-anrikning anses

orsakad av hydrolys av Cr-joner, vilket leder till

sänkt pH i spalten. På så sätt underlättas initie-

ring av TGSCC. Sänkningen av pH i högtemperatur-

vatten är enligt Taylor och Silverman (106) dock
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begränsad till minimum 3,5-4,0 p.g.a. reduktion av

vätejonerna.

Szklarska-Smialowska orJ Cragnolino (82) poängterar

att det faktum att C' .alten är lägre i korngränserna

hos sensibilisera4 , icerial betyder att oxidfilmen

där ar tjockare '-eh mer porös, vilket skapar förut-

sättningar f ' att filmen lätt spricker under på-

lagd spän* '. .5. Sprickbildningen repareras lätt genom

repass'' .ing i grundmassan men sådan repassivering

är be+.uligt svårare vid sensibiliserade korngränser.

Initiering av IGSCC vid CERT-provning har undersökts

av Andresen (107) vid 125-288°C och 0,2-1,8 ppm C>2

(stål med 0,07% C ) . Dessutom har inverkan av bläst-

ring på sprickinitering undersökts. Han fann att ju

kraftigare sensibiliseringen var desto tidigare under

CERT-provningen initieras sprickor; d.v.s. initiering

beror i första hand på bredden av den Cr-utarmade

zonen. Dessutom är töjningen till sprickinitiering

ej proportionell mot totaltöjningen, vilket indikerar

att det inte är samma faktorer som styr initieringen

och propageringen. Som väntat, fann Andresen att

ganska hård blästrinc; gav upphov till sprickinitie-

ring vid betydligt lägre töjningar än för slipade

provstavar. Han påpekar att töjningen till brott vid

CERT-provning är mycket beroende av betingelser för

sprickinitiering då temperaturen är låg (töjningen

till initiering utgör stor del av den totala töj-

ningen) . Vid hög temperatur, syrehalt och sensibili-

seringsgrad, initieras IGSCC vid en töjning som är

betydligt mindre än den totala töjningen.
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4.4.2 Sprickpropagering vid IGSCC

Sprickpropageringsdata från ett antal försök i

vatten vid 288 C har sammanställts av Ford och

Povich (97). Propageringshastigheten ökar med

ökande syrehalt och temperatur, se Fig, 44. Vid

CERT-provning är propagcringshastigheten betydligt
2

högre ( - - 10 ggr) än under driftsbetingelser för

BWP, beroende på betydligt högre töjningshastig-

heter vid CERT-provning. Ljungberg (85) har sam-

manställt tillgänglig information om sprickpropa-

geringshastigheten som funktion av töjningshastig-

heten, se Fig. 46. För ett 304-stål med ganska hög

10
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Fig. 46 (85)

C-halt i ugnssensibiliserat tillstånd och provat

vid 288°C med 0,2 ppm 02/erhålles sambandet;

^ = k x é
dt

0,5
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där k = 3 x 10 mm/s ' . Vid typiska värden på £

som gäller vid CERT-provning ,erhålles da/dt = 3 x

10 mm/s, medan vid betingelser som är typiska i

BWR-system (É ~ 10"8 s"1) erhålles da/dt= 3 x 10~7

mm/s. För att en spricka skall propagera genom ett

rör med 20 mm godstjocklek,tar det i det sistnämnda

fallet således 7 x 10 s eller c:a 2 år. Vid 8 ppm

00 och 288 C är sprickpropageringshastigheten, och

därmed k, c:a 10 gånger högre för ett visst värde,

pa t . Det är osannolikt att graden av sensibilise-

ring har varit lika hög,som i de prov som redovisas

1 Fig. 46. En faktor som ytterligare kan accelerera

ICSCC är cyklisk belastning. Sprickpropageringshas-

tigheten kan inte i detta fall enkelt beräknas från beteendet

vid konstant belastning eller töjningshastighet, och

prcoagering kan ske även då det högsta värdet på

spä,.ningsintensitetsfaktorn K < K under

statisk belastning. Ford och Silverman (108) har

visat att betydande sprickpropagering kan ske när

en högfrekvent cyklisk spänning med låg amplitud

överlagras en statisk belastning, trots att ingen

spricktillväxt har skett vid samma spänningsnivå

utan överlagrad utmattningspåkänning. Likaså har

Kawakubo et a] (109) visat att vid lågoykelutmatt-

nir.g av sensibiliserat 304 i vatten vid 290 C,

finns en kombinationseffekt av TGSCC och korro-

sionsntmattning på så vis att den totala sprick-

propagoringshastigheten är större än vad som kan

förväntan från summan av de enskilda processerna

En metod att med större säkerhet kunna extrapolera resultat från

CERT-provning vid höga Z ned till töjningshastig-

heter,son är karaktäristiska för BWR,är genom ett
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brottmekansikt betraktelsesätt. Kawakubo och

Hishida (110) har uppmätt spricktillväxten vid

CERT-provning i högtemperaturvatten av centruman-

visade provstavar av sensibiliserat 304-stål

(0,06 % C). Tiden till initiering och till brott

ökade båda monotont med töjningshastigheten, under

i övrigt konstanta betingelser. Provning vid

varierande temperatur,men med konstant töjnings-

hastighot,visade att kortaste initieringstiden

erhölls vid 250°C medan propageringshastigheten

ökade linjärt med temperaturen på så sätt att

brottiden är ungefär oberoende av temperaturen i

intervallet 250-300°C, se Fig. 47. Vid spricktill-
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växttsom observerats direkt under provningen,

bestämdes ett antal brottmekaniska parametrar för

att undersöka vilken som bäst skulle kunna användas

vid extrapolation av information från accelererad

CERT-provning till betingelser,som kan förväntas

vid BWR-ilrift. Töjningshastigheten är ingen bra

par?r\eter eftersom da/dt ökar med en faktor 2-3

under ett CERT-försök med nominellt konstant

£.Lutningen av linjen log da/dt vs log C r.om

rapporterats i (110) är 0,37 och överensstämmer väl

med det värde som erhållits av Ljungberg (85), se

Fig. 46. Den parameter som gav bäst korrelation med

da/dt var tidsderivatorn av J-integralen. Denna kan

antas vara ett mått på den lokala töjningshastig-

heten vid sprickspetsen. Resultaten som rapporte-

rats för da/dt mot förlängningshastigheten och

dJ/dt illustreras i Fig. 48 (110).
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Med en enkel upplösningsmodell där strömmen minskar

i proportion till tiden upphöjd till -n, är det

lätt att påvisa att sprickpropageringshastigheten

ges av

konstant * dJ n
1-n dt

där i år strömmen vid t=l. Resultaten i Fig. 48

indikerar att n=0,3 och är i överensstämmelse med

en "active path"-mekanism för IGSCC av den typ som

diskuterats av bl.a. Ford och Povich (97); se även

Ljungberg (85) Dock måste man notera att beroendet

av da/dt på dJ/dt i Fig. 48 lika väl kan beskrivas

genom en deformationsassisterad väteförsprödning

eftersom inlösningen av väte rimligtvis bör vara

beroende av £ i sprickspetsen.

Ford och Povich (97) har diskuterat sprickpropage-

ring vid IGSCC under antagande av en "slip-dissolu-

tion" -modell, d.v.s. spricktillväxten bestäms av

upplösningshastigheten av oskyddad metall vid

sprickspetsen ,då oxidfilmen bryts genom disloka-

tionsaktivitet. Kvantitativt beror da/dt på upp-

lösningshastigheten, repassiveringshastigheten samt

hur ofta glidning kan åstadkomma brott hos oxid-

skiktet. De två första faktorerna påverkas av

potentialen (d.v.s. syrehalten), temperaturen samt

materialets tillstånd (grad av sensibilisering

o.s.v.). Den sistnämnda faktorn kan tänkas vara

proportionell mot deformationshastigheten, da/dt

borde därför öka med O.-halten. temperaturen,

graden av anodi.sk polarisation och £, vilket också

har observerats i experiment. Ford och Povich (97)
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t ortsätter med att förklara varför man vid Tj<100°C

observRrat TGSCC enbart inom ett mycket smalt

syrehaltsintfirvall (fig. 44) och varför propage-

ringer sker snabbare vid 200 C i 0,2 ppm 0 än vid

;:SH dier 100°r {Fig. 43». Beteendet bo starns av

f '.'t.r.ni:..a.Tor' och hur '!i-r.na beror på temperaturen,

H-.T» b-i 1 tet'. -.•••']: skillnader, i Cr-halt mellan korn-

• ,!ci!is •....!•; •'.:• indmar*;?. Fn mycket viktig förut-

::'•'. 11 pina fi";: JCECC Mr atr ropasF.i veri ngf.hast i qh<" ten

i p.pr- ekspet ? t :•. p'r mvrket .långsammare än vid

r-Ldorrid r;\ f,pricknr:. P* ?å vis upprötthnl j«? rr

: i.11 växt av er. rr/cket m a l spricka lär-.gs korn-

rrärferr,-. Denna förut, rr'ttninq existerar HOP regel

i ser.si biliserat r.nt.erial.

i:n.l;crt Hnnninr.n och Aho-Mnr.tila (49) ;;ker sprick-

prcpaqt-rinq vid JGFCC genen, en väteförsprödnings-

mekarisjr.,som 1 oka} i neras t.i]l sprickspetren . Det^a

förutsätter att en paf:\iv filip he.lt saknas vid

Kprickspetser ef terror: t-n sådan skulle försvåra

väteinträngpjng. En annan möjlighet är att den

höga deformationen vid sprickspetsen lokalt

omvandlar ren Cr-utsrnade zonen till martensit, som

då skulle viiteförsprödps (se § 2.6).

4.5 Betydelsen av I.TS vid TGSCC j PWR-miljö

Vid de jaga syrehalter, drformationshastigheter och

.'•ensibil iseri ngsgraclcr som det är fråga om i

rörsyster, i BV7P,kan mar. förvänta att j nitieringen

riv EOSCC kan ta niycket lång tid. Med en olämplig
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stålanalys, t.ex hög C- och/eller Ni-halt, är det dock

fullt möjligt att sensibiliseringsgraden vid

svetsning är tillräcklig från början för att ge

upphov till IGSCC. Det gäller speciellt om stålet

innehåller t.ex. deformationsmartensit, bildat

qenom slipning, som dels sensibiliseras mycket

snabbt och dels underlättar väteförsprödning. En

my eko t central fråga är därför om LTS under drift kan skapa

betingelser för IGSCC»som inte nödvändigtvis

existerade från början.

De enda,som har utfört en direkt korrelation mellan

T,TS och ICSCCär Povich och Rao (70), se Fig. 28.

Författarna toq ett svetsat rör och LTS-behandlade

detta för upp till 100 dagar vid 350°C och fick

därigenom IGSCC vid CERT-prövning. Brottet var helt

duktilt i svetsat tillstånd (304-stål med ganska

hög kolhalt 0,07 % ) . Provningen skedde i 8 ppm 0»

och är naturligtvis mycket konservativ i jämförelse

med verklig BWR-miljö. Extrapolation av deras

resultat indikerar att tiden vid 288°C och 8 ppm 0 2

för att göra stålet känsligt för IGSCC är c:a 7 år.

Vid verkliga betingelser för BWR skulle säkerligen

längre tider krävas.

Man kan alltså konstatera att omfattningen av

bidraget från LTS vid olika haverier av typen IGSCC

förfarande Sr oklart.För stål med höga kolhalter,

som har varit mycket nära sensibiliseringsgraden

för IGSCC efter svetsning, kan LTS möjligtvis ha

varit en bidragande faktor. Sannolikt är dock att

haveriet har blivit ett faktam genom on kombination

av flera, eller samtliga, av följande faktorer:
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Hrga driftspänningar i kombination ned höga

transienta deformationshastigheter vid t.ex,

uppstårtning.

fieinribilisorac mikrostruktur genor> on

kombi pat. i or. riv olämplig stålsamrcansättninc

(för höga hsiter av C och/eller Ni), över-

driver; varmcti11försel och möjligtvis ITS.

ildnincr vid HAZ i samband med

slipning av f.votsar eiier annan ytbe-

handling.

syrehalter kombinerade med högs terr-

peraturnr för onödigt långa tider vid

up>pstartning C.F.V.

En lång sammanlagd driftstid där betingelser

för TGSCC varit gynnsamma samt många drift-

stopp.

Spaltbetingel.ser vid insidan av röret sc;n

underlättat initieringen av IGPCC.
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5 METODER ATT FÖRHINDRA IGSCC I BWR-

ANLÄGGNINGAR: ALTERNATIVA MATERIAL TILL

AISI 304

5.1 Metoder att förhinda IGSCC i befintliga

system

Soir. tidigare påpekats leder kombinationen av tre

olika faktorer till IGSCC; 1) sensibiliseret

naterial, 2) hög spänning och 3) höga syrehaltei

kopplat till temperaturer > 200CC. Situationen kan

förbättras genom åtgärder som påverkar var och en

av dess;.. En mycket fullständig genomgång av sådana

åtgärder har givits av Hanneman (111) och Iwasaki

(112).

Åtgärder,som kan tillämpas på befintliga anlägg-

ningar eller anläggningar under konstruktion,listar

nedan.

A. Befintliga anläggningar under drift

1. Systematisk ersättning av för IGSCC kritiska

ledningar.

2. Modifiering av spänningsbilden t.ex. genom

HF-uppvärmning.

3. Svetspålägg.

4. Förbättring av vattenkeniin genom minskning

av syrehalten såväl under drift som vid

avstängning och start.
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B. Reparation av havererade anläggningar,

anläggningar under konstruktion

1. Upplösningsbehandling av, om möjligt, alla

svetsar.

2. Minimering av mekanisk skada, speciellt på

insidan av rören, som uppkommit i samband

med svarvning, slipning av svetsar etc.

3. Beläggning med skikt av material, beständigt

mot IGSCC, på svetsar.

4. Förbättring av svetsproceduren.

5. Ändring av design i syfte att minska spän-

ningar.

Vissa av dessa åtgärder diskuteras mer i detalj

nedan

Detta förfarande diskuteras i detalj av Iwasaki

(112) och Gilman et al (113). Det framstår klart

att IGSCC i praktiken företrädesvis skett vid

svetsar där höga dragrestspänningar förekommit på

insidan av rören. Metoden "induction heating stress

improvement" (IHSI) går ut på att utsidan av röret

värms med en HF-spole till c:a 500°C samtidigt som

insidan kyls med vatten. Teinperaturgradienten i

tjockleksriktningcn,som på så sätt etableras, leder

till att plastisk deformation sker i form av
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trycktöjningar på utsidan och dragtöjningar på

insidan av röret. Då röret sedan tillåts svalna

blir restspänningsbilden den omvända från den

ursprungliga, d.v.s. tryckrestspanningar (eller

åtminstone kraftigt reducerade dragspänningar) på

insidan och dragspänningar på utsidan. Ändringen

illustreras schematiskt i Fig. 49 (112). Ett

praktiskt exempel på hur IHSI förbättrat rest-

spänningsbilden ges i Fig. 50 (113).
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Såsom diskuterats av Gilman et al (113)»kan lik-

nande effekter erhållas om den sista strängen vid

svetsning läggs på med hög sträckenergi, samtidigt

som insidan av röret kyls med vatten (last pass

heat sink welding (LPHSW)). De sistnämnda författar-

na har även utfört IGSCC-provning på rör (i labo-

ratorium) där de positiva effekterna av IHSI klart

har demonstrerats. Den värmepåverkan av utsidan av

röret som sker vid IHSI-behandling,anses vara så

mild att den inte påverkar sensibiliseringsgraden;

dessutom är det viktigast att inte insidan av röret

sensibiliseras ytterligare.

Svetsgålägasbehandling

Denna liknar LPHSW,som beskrivits ovan. Principen

är att några svetssträngar läggs över en befintlig

svets + HAZ på rörets utsida. Förfarandet leder

dels till att dragrestspänningarna på rörets insida

reduceras kraftigt och dels att rörets tvärsnitts-

area ökar med följd att spänningarna i det sensibi-

liserade området minskas ytterligare. Dessa effekt-

er kan åstadkommas (med rätt teknik) utan att

sensibiliseringsgraden på rörets insida märkbart

ökas. Metoden är attraktiv i och med att den i

princip mycket lätt kan tillämpas på existerande

anläggningar utan alltför stora driftsstörningar.

Om syrehalten i vattnet kan hållas låg under alla

tänkbara betingelser reduceras risken för IGSCC

kraftigt. Det bör dock noteras att ett sensibili-

serat 304-stål ej är helt immunt mot IGSCC förrän

syrehalten kommit ned under c:a 10 ppb.
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Låg syrehalt ger även en del andra fördelar, som

diskuterats av Hanneman (111) . Det är speciellt

viktigt att låg syrehalt kan hållas under uppstart,

men syrekontroll är också önskvärd under vanlig

drift och vid avsiktlig långtidsavstängning.

Några olika metoder för att få låg syrehalt finns

tillgängliga: 1) vakuumavluftning, 2) avluftning

nmd inert gas, 3) väteinjektion i matarvattenled-

ninqen och 4) kvävepåfyllning vid långtidsavstäng-

ning. Av dessa anses (3) som den metod san är mest lovande.

Stål av typen 308L med > c:a 5 % ferrit (308 har

högre Cr-halt än 304) har mycket god resistens mot

IGSCC, framför allt därför att M,,,C, tenderar att
£.5 O

skiljas ut i a/^-fasgränser och inte i y/Y-korn-

gränser. Dessutom sker läkningen mycket snabbare

eftersom Cr diffunderar mycket fortare i ferrit än

i austenit. Efter rörsvetsning på konventionellt

sätt,beläggs svetsgods + HAZ + en bit av den

omkringliggande ytan på ineidan med ett antal

strängar av typ 308 tillsatsmaterial. Två skikt

läggs på, det yttre mindre bred än det inre för att

undvika alltför kraftig sensibilisering vid gränsen

mellan 304- och 308-stål. Metoden har visat sig

vara mycket användbar i praktiken och tillämpas i

USA. Den kan användas då det är opraktiskt att

upplösningsbehandla hela svetsen, t.ex. efter mon-

tagesvetsning. En högtemperaturbehandling är dock

att föredra eftersom denna ökar ferrithalten och

därmed ger ännu bättre motstånd mot IGSCC. Ingen

positiv effekt från beläggning med 308-stål kan

förväntas om ferrithalten efter påsvetsningen

underskrider 1 % (112).
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Förbättrade svetsmetoder

"Last pass heat sink welding" har diskuterats

tidigare. Liknande metoder involverar exponering av

insidan av röret till vattenkylning redan efter det

att rctsträngen har lagts. På så sätt erhålles

kompressiva svetsrestspänningar på rörets insida,

vilket är Önskvärt. En annan svetsningsmetod scm

föreslagits visas i Fig. 51 (111).

304

STEPS:

1. WELD 316 or 104LN SS TAPERED SPOOL PIECE TO SHORTENED

304 SS PIPE COMPONENTS READY FOR SHIPMENT TO FIELD

2 . SOLL'TION-ANNEAL, OUENCH 4 SHIP VO SITE

3 . HAKE FINAL CLOSURE MELDS IN FIELD ( 3 K / 3 0 B / 3 K OR

304LN/30I/304LN) ONLY AT THICK MALL SPOOL PILCE

JOINTS, PREFERABLY WITH INTERNAL COOLING

F i g . 51 Proposed thick spool pitce fix for ntw
installations committed to 304 stainles steel pipe. ( H I )

Rören av 304-stål görs kortare än normalt och

skarvas genom hopsvetsning med en ring av 316LN/304LN

med 308 som tillsatstråd. Hela konstruktionen

släckqlödgas innan montage i vattensystemet.

Montagesvetsningen sker med 308 som tillsatsmateri-

al och utförs helst med intern kylning. Sensibili-

seringen vid montagesvetsningen är liten eftersom

HAZ ligger i lågkolhaltigt material. Lasersvetsning

är ett intressant alternativ eftersom ett tjockt

rör kan svetsas med en enda sträng och låg energi-

tillförsel, med smal HAZ och liten sensibiliserings-

grad som följd. Det finns dock praktiska svårig-

heter med användning av ett stort lasersystem vid

montage.
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5. 2 Alternativa material för nya BWR-system och

för ombyggnad av existerande system

304L och 316L

Den positiva effekten av låg kolhalt vad gäller

kinetiken för sensibilisering är otvetydig. Efter-

som kär ibildningen av M-JC, är försvårad i låg-

kolhaitiga stål vid t.ex. svetsning, kan man

förvänta sig positiva effekter även vad gäller LTS.

Inverkan av C-halten på maximalt sprickdjup vid

IGSCC dubbel-U böjprovning i vatten med 8 ppm 0?

vid 285°C visas i Fig. 52 (92). Enligt dessa

resultat samt resultat från andra japanska under-

sökningar, t.ex. (114), erhålls det bästa motstån-

det mot IGSCC då C < 0,C2 %, d.v.s. lägre än den

högsta tillåtna halten för 304L (0,03 % C).

Fujuwara et al (92) hävdar dessutom att även Mo har

en positiv inverkan på resistensen mot IGSCC vid

konstant C-halt, se Fig. 53 (samma provningsbe-

tingelser som i Fig. 52). Med andra ord bör 316 L

vara något bättre än 304 L.

0 002 004 0.06 008
C Content (%)

F i g 52 E ( ( # c , o ( c e o n ( a n l o n | h f 8 C C ,utc#pt|b | | | .
ty o» 104 SS »tntltlztd at 620 C for 24 hours. , g 2 ,

F i g

tlbllrty

O 1 '2 w 3

Mo Content (%)
5 3 Efftct of Mo conttnt on tht SCC susctp-

of 1 M SS at 620 C for 24 hour». (QO\
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Problem anknutna till användning av 304 L och 316 L

är

(i) Lägre hållfasthet än motsvarande högkol-

haltiga sorter.

(ii) Större benägenhet till martensitbi]dning i

304 L än i 304 om inte C-bortfallet kompen-

seras med förhöjd Ni. dessutom kan oavsikt-

lig närvaro av bor leda till utskiljninc. <*v

M_B i korngränserna; se § 2.5.

(iii) 316 L är betydligt mer benägen till utskiljning

av intermetalliska faser än 304, 304 L eller

316; se § 2.5. Om dessa faser kan bildas så

snabbt att de kan förekomma c;fter svetsning

är dock ej känt. Enligt praktisk erfarenhet

verkar detta ej vara något problem (111) .

(iv) Betydligt högre kostnader, speciellt vad

gäller 316 L. Genom framställning med AOD,

VOD har dock tillverkningskostnaderna kunnat

reduceras kraftigt.

För att kompensera för hållfasthetsbortfallet kan

kväve tillsättas 304 I, och 316 L, oftast så att C +

N < 0,1 %. Enligt Fujiwara et al. (92) är dock N negativ

vad gäller IGSCC då C ~ 0,03 % men har ingen

inverkan vid ~ 0,015 % C (U-böjprovning, 285°C, 8

ppm 0 2 ) . Vid 0,02 % C,krävs tillsats av c:a 0,08 %

N för att 316 LN ska få samma sträckgräns och

brottgräns som 316 (114) .

I lågkolhaltigt materia' med korngränyer som i

stort sett är fria från M23Cfi, kan segrade förö-
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reningar spela större roll än vad de gör i stål med

högre C-halter. Kowaka et al (114) har deck funnit

att ökning av P och S upp till 0,06 % inte har

någon inverkan på benägenheten för IGSCC hos 316 LN

med 0,01? % c, 2,5 % Mc och 0,07 % N, sensibili-

serat 10 timmar vid 700 C (dubbel U-böjprovning,

250°C, 8 ppm 0 2).

ICL-stål

Dessa stil har utvecklats av Creusot-Loire i

Frankrike och beskrivits i detalj av RabLe &

Heritier (115). Filosofin har gått ut på att

utveckla ett stål med lika god resistens mot IGSCC

som 304 L och 316 L men med samma hållfasthet som

3f4 och 316. Tanken är att dessa skulle kunna

användas till BWR utan några dyra inklassningsprc-

gram. Argumenten mot att använda uppkvävade stål

(med > 0,1 % N) för att nå tillräcklig hållfasthet

är att svetsningen försvaras och att höga N-haiter

ökar varmbearbetbarhetsproblemen, med större risk

för defekter som följd.

Genom att tillämpa de av Cihal (46) föreslagna

krom- och kolekvivalenterna { § 2.5), har analyser

tagits fram med 0,03 < C < 0,04 % där resistensen

till sensibilisering skall vara likvärdig lågkol-

ha] tiga material. Dessa är

ICL 473 BC (304)

CR

Ni

C

N

Mo

18,5-20

9-10

< 0,04

< 0,08

- 0 ,15

ICL 157 CN (316)

17-18

11,5-12,5

< 0,045

< 0,08

2,3-2,8
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Vid produktion ligger medelkolhalten kring 0,035 %.

Uppgift om genomsnittliga kvävehalter ges inte i

artikeln; r.ndra referenser anger dock att N ligger

kring den övre gränsen,50m specificerats ovan.

Observeras bör att halten Ni ligger mot den undre

gränsen enligt specifikatirnerna för ?C4 och 316

(hön VA ar negat?v för såväl sensibilis^ring scm

IGSCC). ICL-stålen klarar med ged marginal håll-

fasthet skraven ter 304 och 316. De snäva analysin-

tervallerna kräver god kontroll över stålproduk-

tionen.

Viss erfarenhet finns förICL- stålen i simulerad

BWR- miljö. Clarke et al (88) har utfört CERT-

provning (289 C, 8 ppm 0,,) på mycket hårt sensi-

biiiserat ICL 473 och 16? (620°C/40 n) varvid viss

grad av IGSCC erhölls (I - 0,5). Stålen är dock

avsevärt bättre än stålen 304 och 316 behandlade

och provade på samma sätt.

Man kan fråga sig varför ICL-stålet används när mar.

vet att 304 I, och 316 L, med N-tillca+r-; så att C •>

N < 0,1 %, klarar hållfasthetskraven för 304

respektive 316. Förklaringen är ath de förstnämnda

i grund och botten är vanligt 304/316-stål varför

inget nytt klassningsarbete krävs för deras använd-

ning i BWR-sammanhang. Idag är dock provnings- och

prfarenhetsunderlaqet på 304 LN/316 LN så pass

stort att ICL-Ptålen knappast längre är något

alternativ. De utgör dock ett intressant exempel på

stålutveckling baserat på tidigare etablerade

grundläggande principer.
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347

Detta är ett Nb-stabiliserat stål av typen 18/10

med måttliga kolhalter. M__C hindras att bildas

genom att kolet binds till Nb som NbC. Analyskon-

troll är mycket viktig i denna typ av rostfritt

stål ora det skall vara resistent mot IGSCC. Der

TGSCC-provning som utförts har givit positiva

resultat (92, 114, 116). Ett problem med stabili-

serade stål är att NbC kan lösas upp intill smält-

gränsen vid svetsning vilket ger möjlighet för

bildning av M2-,C, om denna zon återvärmes, t.ex.

vid flersträngsvetsning. Benägenheten för utskilj-

ning av M_,C, under sådana betingelser förstärks av

den relativt höga Ni-halten i 347-stålet.

CF3

Detta stål är lågkolhaltigt med 20-21 % Cr och

9-10 % Ni. Analysmässigt är stålet en lågkolhaltig

variant av 308 med lite lägre Ni. Materialet

innehåller som regel c:a 20 % ferrit och har därmed

mycket god resistens mot IGSCC i så gott som alla

värmebehandlingstillstånd. Fördelarna med 308-

stålet och anledningarna därtill har diskuterats i

§ 5.1 i samband med metoden att förbättra IGSCC-

motståndet hos svetsar i 304-stål genom påsvetsning

av ett antal strängar av 308,som täcker svetsgods +

HAZ hos rörsvetsen.

XM19

Detta är ett austentiskt, kvävelegerat stå] med

betydligt högre hållfasthet (x 2) och väsentligc

bättre motstånd mot IGSCC än 304-stål (111, 117).
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Typisk analys är 0,04 % C - 22 % Cr - 13 % Ni - 5 %

M n - 2 % M o - 0 , 3 % N . Närvaron av 5 % Mn leder

till att stålets 7-öslighet för M_,Cfi avsevärt ökar,

vilket i sin tur minskar sensibiliseringsbenägen-

heten jämfört med 304. Dessutom innehåller stålet

3ir>å mängder Nb och V som binder kol. Det lämpar sig

dessutom väl för ythärdning genom nitrering (ingen

ser.s ibiliseri nej vid 580 C) och har tillämpats i

flera fall i drivsystem för kontroilstavar. Ytter-

ligare arbete krävs för att undersöka benägenheten

ritt bilda intermetalliska faser och/eller nitrider

hos denna typ av stål, speciellt i samband med

ciljverkning, svetsning och konstruktionsarbete.

Materialet har tyvärr ganska begränsad tillgänglig-

het men skulle säkert kunna tillverkas av flera leveran-

törer om efterfrågan ökade. XM19 måste svetsar, med

ett speciellt tillsatsmaterial. Det största proble-

met med XM19 är i dagens läge priset och det är

osannolikt att legeringen kominer till någon stor

användning i BWR-sammanhang. Dess speciella egen-

skaper kan dock säkerligen ytnyttjas med framgång i

vissa delar av systemen.

Känsligheten för IGSCC hos detta material (0,011 %

C och 0,12 % N) har undersökts av Fujiwara et al

(92). Vid dubbel U-böjprovning upp till 300°C

med 8 ppm 0?,uppvisade stålet ingen tendens till

ICSCC ens efter sensibilisering 520°C/24 h.

Materialets känslighet för IGSCC är jämförbart med

304 och 316 med < 0,02 % C, med eller utan kväve,

och 347 (Nb-stabiliserat), se Fig 54. Materialet är

dock ganska dyrt.



107

Type 304
Type304L
Type 304 ELC
Type 321 ir
Type 347 f * - * ^
Type3l6ELN

:Type316ElN-Nb
C22NÄ2S

ELC

100 200 300

Test Terr.perature C O

Fig- 54 comparison of SCC susceptibility on
several rapresantative austanitic stainless steels sen-
sitized at 620 C for 24 hours. (92)
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6. SLUTSUMMERING

En litteraturstudie över sensibilisering av auste-

nitiska rostfria stål inkl. lågtemperatursensibili-

sering, och dess koppling till uppkomsten av

irrtprkristallin spänningskorrosion (IGSCC) i

kokarreaktormiljö har utförts. Nedan ges en .-iciinman-

fattning av de viktigaste punkterna som fran.kcmnit

från studien.

1. Det föreligger en stor grad av oenighet vaä

gäller lösligheten av M_,Cfi i austenit

innehållande Cr och Ni. Effekten av andra

element än Cr och C på lösligheten, t.ex. Ni,

Mo, verkar oklar.

2. Den allmänt accepterade förklaringen till

uppkomsten av interkristallina korrosions-

angrepp samt IGSCC är utarmning av Cr intill

korngränserna som följd av heterogen ut-

skiljning av M_ ..C,-karbider. Denna utarmning

har bevisats genom moderna mikroanalytiska

metcoer (STEM).

3. De provningsmetoder för detektion av sensi-

biliserat tillstånd,som ger bäst korrelation

med benägenheten till IGSCC,är provning enl.

Strauss (kvantifierad) och elektrokemiska

metoder såsom EPR. Provningslösningarna hos

Streicher och Huey test är för aggresiva för

att man skall kunna erhålla en ged korrela-

tion med beteendet i syrehaltigt högtempera-

turvatten. EPR-metoden anses i allmänhet

vara något känsligare än Strauss-provning och
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den har dessutom fördelen att den lätt kan

även utföras på material under drift.

4. Av de vanligaste elementen som avsiktligt är

närvarande i tostfria stål, så är det Cr, Mo

och N som sänker benägenheten till

sensibilisering och interkristallin korro-

sion. DMremot ökar Ni och C (förstås) graden

av sensibilisering, som erhålls vid en viss

värmebehandling. Föroreningar, som P och S,

ger inget utslag vad gäller graden av

sensibilisering mätt med EPR eller Strauss-

test. Effekten av bor är fortfarande oklar.

Vissa indikationer finns för att mycket små

halter B bidrar till en mycket snabb sensi-

bilisering (genan utskiljning av M~B) även av lågkol-

haltiga rostfria stål med 18% Cr och 8% Ni.

5. Kallbearbetning kan ha olika effekter på

benägenheten till interkristallina angrepp,

mätt t.ex. i Strauss test, beroende på

graden av kallbearbetning och om bearbet-

ningen utförs före eller efter sensibili-

seringsbehandlingen. Små kallbearbctnings-

grader utfört före sensibilisering kan leda

till en förbättring eftersom M 2 3C 6 då

kärnbildas förutom i korngränser även på

dislokationer, med reducerad kromutarmning

som följd. Om däremot deformationsmartensit

bildas i samband med kallbearbetning (större

deformationsgrader), fås alltid försämrad

resistens vid såväl Strauss- som EPR-

provning.
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6. Deformationsmartensit är mycket känsligare för

väteförsprödning än vad austenit är. Detta kan

vara av betydelse för IGSCC, speciellt om

Cr-halten invid korngränserna är sänkt så att

martensitbildningsbenägenheten lokalt blir

högre. Dessutom ber man komma ihåg att en

länkning av kolhalten leder till större risk

för bildning av deformationsmartensit om inte

Ni-halten samtidigt höjs.

7. Sensibilisering kan ske i samband med svets-

termiska cykler om T max < 900°C, d.v.s. i den

delen av HAZ som ligger någon eller några mm

från smältgränsen. Svetssensibiliseringen

accelereras påtagligt om materialet samtidigt ut-

sattes för små plastiska töjningar (c:a 2%).

Sådana kan lätt uppkomma i samband med svets-

ningen. Vid flerlagersvetsning av BWR-rör er-

hålles alltid den största sensibiliseringsgraden

på rörets insida beroende på att materialet där

utsattes för flest antal termiska cykler där

T max < 900°C. Dessutom är den plastiska töj-

ningen störst i detta område på grund av in-

verkan från överliggande strängar.

8. Vid lagtemperatursensibilisering (LTS) sker en

tillväxt av M23Cg-partiklar/som kärnbildats vid

en tidigare, kortvarig exponering i ett högre

temperaturområde (t.ex. i samband med svets-

ning) . Ingen ytterligare kärnbildning av M23Cg

sker under LTS.
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9. LTS kan i teorin ge upphov till smala men

mycket djupa Cr-utarmade zoner. Cr-utarmningen

i samband med försensibilisering är ej farlig

varken vad gäller interkristallin korrosion

eller IG5CC.

10. Utvecklingen av LTS ty?ks styras av någon

accelererad diffusionsmekanism såsom kornqräns-

cliffusion eller "pipe" diffusion längs disloka-

tioner. Dessa mekanismer ger god korrelation

med avseonde på den uppmätta aktiveringsregir

för LTS.

' 1. Den lägsta temperaturen där LTS har observerats

är 350 C. Vid denna temperatur krävs ett par

år, efter försensibilisering genom svetsning,

for att LTS ska vara märkbar enligt EPR-prov-

ning, provat på stål med 0,06 % C (soir måste

betraktas som en ganska hög halt). Vid samma

kolhalt och svetscykel skulle c:a 10 år krävas

för omfattande LTS vid 280°C om man antar att

aktiveringsenergin för LTS är 170 kJ/mol.

12. Bevisbördan för att något BWR-haveri orsakat av

IGSCC skulle kunna kopplas till LTS är egent-

ligen ganska ringa. Svetsarna kan likaväl ha

varit tillräckligt sensibiliserat för att IGSCC

skulle kunna inträfta redan från början. I

vissa fall d5r kol- och nickelhalten i stålet

varit höga (sensibilisering accelereras) kan

dock LTS ha bidragit till att IGSCC inträffat.
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13. För att IGSCC skall inträffa i BWR-miljö krävs:

(i) Spänningsnivåer (driftspänning + even-

tuella restspänningar) överskridande

sträckgränsen,

(ii) sensibiliserad mikrostruktur, och

(iii) lämpliga syrehalt- och temperaturkorubina-

tioner, > 0,2 ppm 0_ och > 100°C.

14. Även om enklare provningsroetoder, t.ex. böj-

provning eller CERT-provning^kan användas för

att jämföra olika materials och materialtill-

stånds känslighet för IGSCC, ger dessa metoder

inte resultat som direkt är möjliga att till-

lämpa för att förutsäga beteendet under

BWR-drift. Här krävs provning av svetsade rör

och även i detta fall måste brottprocessen

accelereras på något sätt, t.ex. genom förhöjda

syrehalter i vattnet.

15. I allmänhet sker spricktillväxten vid IGSCC

snabbare under cyklisk än vid statisk belast-

ning till samma dragspänningsnivå, d.v.s.

sprickpropagering kan ske då K_ (cyklisk)

(statisk).

16. Det finns klara belägg för att stål av typen

304 med hög Ni-halt och vid en given kolhalt

och svetsningsprocedur, är mer känsligt för

IGSCC (CERT-provning) än motsvaande stål med

låg Ni-halt.
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17. Stålets yttillstånd har en betydande inverkan

vid initiering av IGSCC. Mild svarvning,

slipning eller blästring ger upphov till

kompressiva egenspänningar i ytan och motverkar

därmed IGSCC. Risken är dock att om ytdeforma-

tionen blir för hård vid nämnda procedurer, kan

den samtidiga sänkningen av ytduktiliteten

medverka till att initiering av spänningskorro-

sicn underlättas. Speciellt vid slipning kan

ytmartensit bildas och även detta kan under-

lätta initiering av SCC.

18. I BWP.-miljö underlättas initiering av IGSCC av

spalteffekter. Den tjocka oxiden, som bildas i

syrehaltigt högtemperaturvatten, kan fungera

som spaltbildare. Spänningskorrosionsangrepp

initieras då spalten övertäcker en korngräns

där kromhalten är lägre,som en följd av sensi-

bilisering.

19. Mekanismen för propagering av IGSCC i sensi-

biliserat material under BWR-betingelser har ej

ännu klarlagts eftersom erhållna resultat kan

förklaras utgående från minst två teorier

("slip dissolution", vätefftrsprödning).

20. Det tycks finnas ett samband mellan töjnings-

hastigheten vid CERT-provning och propagerings-

hastigheten för IGSCC-sprickor. På så vis kan

spricktillväxthastigheten beräknas oro töjnings-

hastigheten vid BWR-drift är känd. Vid CERT-

provning, har man dessutom funnit att tidsderi-

vatorn av J-integralen kan korreleras väl med

sprickpropageringshastigheten. Om J kan beräk-
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nas från kännedom om en sprickas geometri,

r.pänningstilistandet och den aktuella töjnings-

hastigheten,kan man också med god noggrannhet

förutsäga tillväxthastigheten för IGSCC-

sprickor.

1. rn rod åtgärder har föreslagits så ntt risken

för IGSCC hos BWR-ar.iäggningar kan minskas. För

n^i reaktorer, bör material som är mindre

känsligt för ser.sibilisering användas, t.ex.

3041., 31tL o.s.v. Dessutom bör man genom andrad

design och nya svetsprocedurer försöka minska

den td ala dragspänningsnivan som eventuellt,

sersibiliserat material utsätts för. Metoder

att. öka resistensen mot IGSCC i befintliga

anläggningar inkluderar HF-behandiing för att

modifiera egenspänningsbilden vid svetsning,

påläggning sv TGSCC-beständigt material på

exj sterandc svetsar och HAZ och förbättring av

vattenkendr. genom minskning av syrehalten unde t

såväl vanlig drift som vid driftsstopp och

uppstart.
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