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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ БЕТА-ЧАСТИЦ
В МАШИНОСТРОЕНИИ И МЕТАЛЛУРГИИ

А. Сренц, А. Петров, Н. Балабанов

НРБ

АННОТАЦИЯ

Обоатное рассеяние бете-лучей (ОРВЛ) является единственным из случаев

рассеяния частиц, когда его можно регистрировать элементарными фиаичееккми спо-

собами. Так как интенсивность СРБЛ свяаан8 с физическими характеристиками рас-

сеиваемой поверхности, он с успехом применяется в металлургии и машиностроении

для проведения контроля некоторых технологических параметров. В настоящем сооб-

щении описаны методы и приборы, относящиеся к его применению для определения

тслпшны покрытий, контроль пооцентксго содержания двухкомпонентнкх сплавов или

смесей, и одно новое применение - определение толщины масляного слоя на поверх-

ности машинных деталей, с точки зрения обеспечения хорошей износоустойчивости.

ANOTACE

NĚKTERÉ NOVÉ APLIKACE ZPĚTNÉHO ROZPTYLU BETA ČŽSTIC

VE STROJÍRENSTVÍ A HUTNICTVÍ

Zpětný rozptyl beta částic je jediným případem rozptylu částic, který je mož-

no registrovat jednoduchými fyzikálními způsoby. Poněvadž intenzita zpětného roz-

ptylu beta částic je svázána s fyzikálními charakteristikami rozptylujícího povrchu,

využívá se s úspěchem v hutnictví a strojírenství k provádění kontroly některých

technologických parametrů. V následujícím sdělení jsou popsány metody a přístroje,

týkající se využití pro stanovení tlouštky pokrytí, kontrolu procentového obsahu

dvousložkových slitin nebo směsí a jedno nové využití - stanovení tlouštky olejové-

ho filmu na povrchu strojních součástí z hlediska zabezpečení dobré odolnosti proti

opotřebení.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Его общий вид показан на рис. 1. Бете-радио?.КТИЕНЬГЙ препарат 1 помещается

в кол.чиыкруюп;ем микроконтейнере 2. Его внутренняя ч&сть сдел&ь; ;-Е материала

с малым атомньп" номером (для уменьшения тормоаного излучения), а внешняя - иа

свинца или латуни. Дефинированный его отверстием поток бета-лучей попадает на

контролируемый образец 3. Диаметр измеряемой площади определяется апертурным от-

верстием, сделанным в апертурной пластине 4. Поток ОРБЛ от образца, а также и из

\̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\У\?—
W///////////////A

Рис. 1

материала апертурной пластины падает на измерительное окошко гейгеровского счет-

чика торцевого типа. Регистрированные электрические импульсы поступают в элек-

тронный блок прибора для обработки результатов измерения и его визуализации.

Особенности конструкции измерительного преобразователя определяются его пред-

назначением. Если им надо мерить толщины покрытий, то основная цель перед кон-

структорами состоит в том, чтобы сделать минимальный размер его апертурного от-

верстия и в то же время сделать конструкцию так, чтобы интенсивность регистри-

руемых ОРБЛ обеспечивала достаточную статистическую точность измерения. В то же

время, при определении процентного состава бинарных смесей такое ограничение

обычно не проявляется, но зато надо обеспечить постоянство геометрических усло-

вий измерения. Исходя, в основном, иа этих соображений, делается оптимальный

выбор параметров путем подбора подходящих гейгеровских счетчиков, активности

и энергии радиоактивного изотопа, конструкции микроконтейнера и т.д.

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ОРБЛ ОТ ТОЛЩИНЫ РАССЕИВАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА И ЕГО

АТОМНОГО НОМЕРА

Применение метода для прикладных целей сводится к использованию зависимости
интенсивности ОРБЛ от этих величин. Поэтому, во-первых, обратим внимание на тол-
щины рассеивающей поверхности, при постоянстве ее атомного номера Z ( примерно
для стальных образцов). Вид этой зависимости показан кривой 1 на рис. 2, Видно,
что его можно использовать для определения толщины рассеивающего материала и это
является первой возможностью использования этого метода для практических целей.

Существенная особенность в этом случае - получение насыщения интенсивности

регистрируемого ОРБЛ No с наступлением толщины насыщения d . В случае измере-
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Рис. 2 Рис. 3

ния потока ОРБЛ иэ материала с большим атомным номером ( примерно кадмиевые об-
разцы), получается аналогическая зависимость, показанная кривой 2 на том же ри-
сунке. Видно, что интенсивность ОРБЛ пропорциональна атомному номеру рассеивающе-
го материала при условии d > d H a c и для описания этой зависимости использует-
ся эмпирическая аависимость /1/, /2/:

N = A. Zп

где А - константа, определяемая параметрами источника бете-лучей и геометри-

ческих условий,

п - показатель степени (n m 2/3 )

В случаях, когда рассеивающей поверхностью является двухкомпонентный сплав

или смесь ( примерно железо-кадмий ), интенсивность ОРБЛ будет охарактеризована

его эффективным атомным номером. Его величина будет изменятся в границах атом-

ных номеров двух компонентов и будет определена процентным еостввом образца.

В этом и суть этого метода при условии, что нет посторонних примесей, или точнее,

когда их концентрация меньше, чем примерно 0,5 %. Это является вторым применением

метода для прикладных целей, и в литературе хорошо описаны различные его приме-

нения /1/.

Третий случай применения - для измерения толщин тонких покрытий на поверх-
ности материалы толщиной, превышающей слой насыщения. Единственное условие для
его применимости - это необходимость большой разницы атомных номеров двух мате-
риалов. Кривой 3 на рис. 2 показан случай, когда атомный номер покрытия превк-
шает атомный номер основного материала ( примерно комбинация сталь/кадммн), а об-
ратный случай иллюстрирован кривой 4 (примерно сталь/краска), Когда толщина
покрытия превышает толщину слоя насыщения, интенсивность ОРБЛ получается той же
величины, но существенно то, что начальный участок этой зависимости дает возмож-
ность экспериментально определять толщину покрытий. Для аналитического описания
этой зависимости обычно используется следующее выражение /1/:

8



где N
Q
 - интенсивность ОРБЛ основного

- интенсивность ОРБЛ материала покрытия при d > J

lc - коэффициент ОРБЛ

С - плотность материала покрытия.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ОРБЛ

Кривая 3 нв рис. 2 является графическим изображение*: формулы (Z) . Метод
определения толщины покрытий сводится к применению этой зависимости, которая от-

дельно показана на рис. 3. Имея в виду сложность измерительной сункции d = f(N} ,

его практическая реализация осуществляется двумя способами:

а) Линейной аппроксимацией. 5 этом случае используется то обстоятельство,

что начальный участок зависимости на рис. 3 является практически линейным.

Таким образом, измерительную функцию можно аппроксимировать в линейную - прямая 1

Оказывается, что таким образом можно определять толщины покрытий в довольно ши-

роких границах, применяя несложную измерительную аппаратуру.

б) Математической обработкой результатов. Используя возможности микропро-

цессорной техники, это теперь тоже нетрудно сделать. Наш опыт в этом отношении

описан в /8/, а здесь мы покажем только сущность этого способа, которую исполь-

зовали при реализации наших конструкций и который использует другие изготовители

таких приборов /9/, /10/.

Формула (2 ) существенно упрощается использованием величины "нормированная

скорость счета":

N - N
N

H
 = 2- (О < N

H
 < l) (3)

о

Тогда уравнение ( 2 ) можно представить в виде:

N
n
 = 1 - e "

k
^

d
 (4;

Такое представление имеет то существенное преимущество, что измерительная

функция уже не связана с отдельными скоростями счета и поэтому на нем не влияет

снижение активности источника со временем. После двукратного логарифмирования

получается:

= А
•*-#»

где

А - U
Вид этой функции показан на рис. 4. При N. = 1 - 1 получается ияфлексная

точка, из которой можно определить стоимость константы А. Но практические изме-

9



рения показывают, что выражение (5) не является совсем адекватным, так как оно

не учитывает ряд факторсБ (энергия бета-лучей, размеры апертурного отверстия и

др.). Поэтому охаэыпается целесообразно неынохзсо модифицировать эту функцию, вве-

дением второй константы В, характериэируюшей наклон этой криво!! в его среднем,

логарифмическом участке. Эта коррекция делается разными способами /Э/, /10/, а мы

предложили следующую несложную модификацию:

1.С

Рис. 4

в

Таким образом, измеряя нормированную скорость счета данного образца, можно

определить толзщну слоя покрытия. Для этого определения надо знать стоимость кон-

стант А и В, которые определяются способом, указанным на рис. 4, используя два

эталонные препарата с толщиной покрытия dj и d
2
 . Так как надо еше измерить и

стоимость N. и N . такой способ калибровки называется четырехточковым.

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ

За период 1968 - 1987 гг. на кафедре атомной физики Пловдивского Универси-

тета им. Пенсия Хилендарского были сконструированы и внедрена в производственных

условиях свыше 10 вариантов таких приборов. Сначала была использована линейная

аппроксимация данных, на базе интенсиметра с дозирующим конденсатором /4/. Потом

были сделаны приборы, в которых накопление и запоминание информации проводится

в цифровом виде, а ее обработка - в аналоговом /Б/. Такая конструкция существен-

но упрощает электронную схему прибора и его обслуживание по сравнению с прибора-

ми, где используется только цифровая обработка результатов (например БЕГА-ЯИКРО-

МЕТР 2 /1/). Некоторые возможности прибора МД-101 (с аналоговым дисплеем) ж

МД-102 (с цифровой индикацией результатов) показаны на таблице 1.

В этих приборах были использованы гейгеровские счетчики типа СВТ-10. В каче-

стве источника бета-лучей использовался прометий-147 в виде закрытого источника

БИП-7 и таллий-204 активностью порядка 10 МБк, нашей конструкции. Все данные в
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таблице относятся к одноминутному измерению-

Перед конструированием микропроцессорно/ системы обработку, сигналсы яз кгме-

рительного преобразователя, мы сделали проверку применимости ня^ей математической

модели. Оказалось, что при нормированных скоростях счета з интервале С,IS *• О,ВС

с изотопом прометия, полученных с помощью эталонных образцов, разницы составляет

менее 1 %. В случае использования таллия-204, разницы составляют менее 0,6 % в

интервале скорости счета 0,3 *• 0,75 /8/.

На этом основании, сначала был сконструирован микропроцессорный вариант

толщиномера тип МД-103, с твердой памятью. Существенной особенностью этого при-

бора, и всех конструкций в следующих этапах, было введение электронной схемы для

тушения разряда счетчика. Таким образом мертвое время аппаратуры снизилось до

20 мксек и возникла возможность регистрировать интенсивность счета порядка

1000 имп./сек., в то же время удлинился срок счетчика. В этом и в дальнейших

конструкциях использовался источник бета-излучения типа БИП-И.

В следующем этапе был сконструирован толщиномер покрытий КД-104 на основе

персонального компьютера "Правец-8М". Его аппаратурная часть включает следующие

элементы: измерительный преобразователь, источник питания счетчика, формирова-

тель импульсов, схема тушения разряда, интерфейс и персональный компьютер с мо-

нитором и флопи-дисковым устройством. Программы разработаны на языке БЕЙСИК, но

для получения максимального быстродействия операции исчисления, измерения и ви-

зуализация написаны на АСЕМБЛЕР для МП 6502 и используют оперативную память око-

ло 8 К байта.

Наряду с разрабатываемыми компьютерными толщиномерами покрытий для техноло-

гического контроля целесообразно использовать приборы не столь высокого качества,

а и такие, которые являются простыми в обслуживании, устойчивыму к повышенной

химической агресивности среды в цехах и с низкой стоимостью. Дда этих целей на

основе МД-102 был разработан новый вариант толщиномера тип МД-110. Кроме исполь-

зования более современных электронных элементов была использована также система

тушения разряда и повышен линейный диапазон измерений. Повышение диапазона изме-

рений было достигнуто применением несложной электронной схемы, которая после

достижения определенной скорости счета изменяет коэффициент преобразования и

аппроксимирует результатн прямой 2 на рис. 2.

ЭКСПРЕССНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХКОМПОНЕНТШУ СИСТЕМ

Как уже было покезано, выражение (1) дает возможность использования этого

способа при решении некоторых "упрощенных" аналитических задач в металлургии и

в литейных цехах, при анализе двухкомпонептимх систем - сплевн, смеси, лигатуры,

растворы и др.

Для Института цветной металлургии в г. Пловдиве мы сконструировали прибор

для определения компонентов бинарных систем /3/. Испытания с двухкомпонентными

алюминиевыми сплавами и лигатурами показали сшибку в измерении не превышавшую

1 %. Продолжительность одного измерения 4 минуты, а вместе с механической обра-

ботки поверхности отливки процедура длится порядка 15-20 минут. Это основное

преимущество данного способа перед аналитическим определением, которое имеет

продолжительность 5-6 часов и не дает возможность вмешиваться в технологические

процессы. Можно добавить еще и другие положительные качества: прибор дешевый
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и легко обслуживается, надежность измерений вь-сока, образец не разрушается.

В Институте цветной металлургии прибор бнл использован для экспрессного

определения цинка в фгоминговвнном шлаке.

При использовании микропроцессорной обработки информации возможности метода

возрастают. В связи с этим уже выведены основные алгоритмы для калибровки и изме-

рения приборов типа МД-1О4. Если заранее известны атомные номера двух элементов

в сплаве, калибровку можно сделать и одним эталоном. Прибор предназначен з основ-

ном для измерения золотых каратов.

ОПРЕДЕЛИТЕ СТЕПЕНИ ОМАСЛЕНИЯ МАШИННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Степень омасления рабочих поверхностей машин, т.е. тслщкна слоя масла на ее

поверхности, является существенным фактором, влияющим на устойчивость деталей.

Оптимизация взаимодействия между контактирующимися элементами сводится к подбору

типа масла и к определению степени омасления при различных режимах нагрузки.

При традиционно используемых способах, определение степени омасления являет-

ся медленным и трудоемким процессом. В то же время, большая разница мекду атом-

нымк номерами железа и масла дает возможность с успехом применять бета-отража-

тельный способ. Такой прибор для определения толщины масланого слоя тип ИДМ-О1

был сконструирован нами и, используя линейную аппроксимацию, дает возможность

измерять толщину масла в интервале 0,5 * 20 мкм с точностью - 0,4 мкм при одно-

минутном измерении. В качестве детектора в приборе использовался гейгеровский

счетчик типа СК-8Б, а в качестве источника бета-лучей - ВИП-7. На рис. 5 показана

зависимость интенсивности ОРЕЛ от толщины масла /6/, а на ркс. 6 показаны резуль-

таты измерения при одном применении прибора /7/. С целью повышения точности и

диапазона измерений разрабатываются алгоритмы для проведения этих измерений

микрокомпъготеркым вариантом типа МД-104.

б { х103
имп/мин

8

20 40 60 30 100

Рис. 5
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1 - масло трансформаторное

2 - масло гидравлическое

3 - масло ММО 12

100 200 300 400 500 600

Рис. 6

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Румянцев, СВ., Парнасов, B.C.: Применение бета-толщиномеров покрытий

в промышленности. Москва, Атомиздат, i960.

/2/ Боярщинов, Л.М.: Атомная энергия 21, 497, 1966.

/3/ Балабанов, Н., Сренц, А.: Научни трудове на ВПИ Пловдив,

8, 1970, Ш 3, 77

/А/ Балабэнов, Н., Петров, А., Сренц, А.: Научни трудове на ПУ,

11, Ш 1, 1973, 71

/5/ Петров, А., Сренц, А., Христов, X., Павлов, В.: Физико-матеметическо

списание, 19S2, И? 2, 10

/6/ Сренц, А., Янчев, Ив.: П симпозиум по приложение на ядрено-фиаичните

методи в промишленноста, Пловдив, 1983, стр. 11

/7/ Сренц А., Янчев, Ив.: Доклади на Ш национален симпозиум "физика и

електрониаация", Пловдив, 1984, 575

/8/ Петров, А., Христов, X., Сренц, А.: Научни трудове на ПУ т. 23, кн. 1, 1985

/9/ Memoderm model МР-10, МР-11, UPA Technology Inc. Manuel

/10/ Patent Specification No 163365, "Fischer", Fischerschope BETA 2050

13



Таблице 1

Прибор

МД-102

МД-104

МД-11О

Покрытие

основной
материал

Аи/ Си

Cd/Fe

Аи/Си

Cd/Fe

Аи/ Си

Cd/Fe

Изотоп прометий-147

диаметр

апертуры

Ф 1,5 мм

Ф 1,8

Ф 1,0

-

Ф 1,0

-

диапазон

измерения

0,1 «- 1,4

- 0,06 мкм

0,4 4- 5

±0,1

0,1 *• 1,8

- 0,03

-

0,1 * 1,7

- 0,04

-

Изотоп таллий-204

диаметр

апертуры

Ф 1,5 мм

Ф 1,8

Ф 1,2

_

Ф 1,2

диапазон

измерения

0,5 4- 8

- 0,3 мкм

1 4- 18

- 0,8

0,5 4- 25

±0,1

_

0,5 *• 20

±0,3
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SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ RADIONUKLIDŮ
V HORNICTVÍ A V HUTNICTVÍ NDR

J. Holzhey

NDR

ANOTACE

Využívání radionuklidů a přístrojů z oblasti jaderné techniky v NDR má dlouho-

letou tradici. První souborný přehled byl o tomto podán v roce 1971. V závislosti

na potřebě průmyslových podniků byly vyvinuty a vyráběny přístroje a zařízení různé-

ho charakteru a určení.

Mezi nejstarší patří přístroje pro kontrolu plnění nádrží a zásobníků, měření

tloušťky válcovaného zboží a stanovení obsahu draslíku. Později к nim přistupují

tlouštkoměry povlaku, hustoměry, vlhkoměry apod. Poslední období charakterizuje

rozmach rtgfluorescenčních analyzátorů.

Vývoj a výroba přístrojů jakož i využívání stopovacích metod je v současné do-

bě limitována malým počtem a kapacitou řešitelsko-výrobních pracovišť.

"CBPF^EHirK ;ССТСлН;*Е i.CnCJlboOBAIiHH РАДкСНУКЛИДОБ В МЕТАЛ-
::УГГЛУ. Ь ГДР

Использование радионуклидов и приборов ядерной техники в ГДР имеет много-

летнюю традицию. Первый обзорный доклад на эту тему был опубликовав в 1971 году.

В зависимости от потребностей промышленных предприятий были разработаны и изго-

товлены приборы разного характера и назначения.

К самым старшим относятся приборы для контроля наполнения емкостей и резер-

вуаров, измерения толщины проката и определения содержания калия. Далее разраба-

тывались толщиномеры покрытий, плотностномеры и приборы для измерения влажности.

Последний период характеризуется бурным развитием рентгено-флюоресцентных анали-

заторов.

Разработка и производство приборов, также как и использование методов радио-

активных индикаторов, в настоящее время ограничены малым количеством и небольшой

мощностью занимающихся этими вопросами организаций.
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První přehled o stavu využívání radioizotopů v hornictví a hutnictví jsem po-

dal na čtvrtém kolokviu "TARI" v roce 1971 /1/. Tento stav a vývoj využívání radio-

nuklidů od počátku do roku 1970 zachycuje tabulka I. Mezi přístroji jaderné techni-

ky na čelním místě tehdy stály měřiče výšky zaplnění /hladinoměry/ především u ole-

jových nádrží, zásobníků s rudou a aglomerátem a kokil. Následovaly přístroje к mě-

ření tlouštky fólií a pásků za studena. U stanovení obsahu šlo výlučně o draslík
40

na základě měření záření radionuklidu K.

Použití stopovacích metod bylo rozšířeno do všech oblastí metalurgie téměř

rovnoměrně.

Významný přírůstek, zejména na úseku aplikací přístrojové techniky byl zazna-

menán o pět let později /viz poslední sloupec v tabulce I/. Týká se zejména měření

výšky zaplnění nádob a bunkrů, tlouštky při válcování fólií a pásů za studena a sta-

novení obsahu draslíku.

К rozšíření aplikací došlo jmenovitě u stanovení hustoty na principu měření

absorpce, rychloanalýz strusek a rud metodou izotopové rentgenfluorescenční analý-

zy a stanovení obsahu kyslíku v hliníku na neutronovém generátoru 14 MeV. Pozoru-

hodný pokrok ve vývoji ve velmi krátkém čase byl zaznamenán díky kvalitativnímu

zlepšení a zhotovení dodatečných zařízení ke kontinuálnímu hladinoměru s dosahem

výšky 40 m a nasazení integrovaných obvodu u přístrojů pro měření tlouštky. Záslu-

ha patří VEB Messelektronik Dresden - KKD.

Nejnovější bilanci po dalších deseti letech podává tabulka II. U dosavadních

hodnocených aplikací lze zaznamenat další přírůstek, např. u hladinoměru 3 49 pří-

padů, měření hustoty 81 a stanovení obsahu 47 případů. К výraznému nárůstu zaříze-

ní pro měření výšek zaplnění nádob a zásobníků je třeba poznamenat, že v bilanci

roku 1975 nebyla brána v úvahu část, která byla v této době provozována v průmys-

lových podnicích na výrobu a zpracování draslíku. Přesto je absolutní přírůstek

v této oblasti s počtem přibližně 250 kusů izotopových relé největší. Hlavní podíl

v průmyslu draslíku měly hladinoměry v silech a zásobnících, jakož i kontrola do-

pravníků. Ve výrobě železa to byly hladinoměry v zásobnících a dávkovače v mlýni-

cích. Je účelné připomenout vzestup počtu zařízení pro měření hloubky zavážky

v šachtových pecích a výšky hladiny oceli v krystalizátoru při plynulém odlévání.

Nejčastější objekty s radiometrickou kontrolou výšky plnění jsou patrný v tabul-

ce III.

Významné rozšíření radiometrického zjišEování hustoty materiálu nastalo pře-

devším v průmyslu draslíku a v úpravárenství rud při sledování a regulaci obsahu

pevných látek ve vztahu к hustotě kalů a roztoků. Ve většině případů byly nasazo-

vány konstrukčně jednoduché a levné kombinace přístrojů, a to

do roku 1982 impulsní hustoměr typ 23153 s izotopovým relé

24012 /MKD ' a

průmyslová scintilační sonda typ 72041 /MKD/,

od roku 1982 izotopové relé 24012, event 24017 /MKD/

a trubicová sonda 72060 /MKD/.

Před lety byly výše citované přístroje používány rovněž i v průmyslu oxidu

hlinitého. V průběhu doby byly však vyřazeny. U rourových rozvodů docházelo ke vzni-

ku usazenin, které měření hustoty a obsahu pevných látek v roztoku, založené na

principu měření absorpce záření, zkreslovaly. Vyřešení problému snížení tvorby usa-

zenin, nebo alespoň zabránění nárůstu v místě měření nebylo nalezeno dodnes.
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Třetí oblastí s poměrně vysokým přírůstkem je stanovení obsahu. Hlavní podíl

má zde rovněž průmysl draslíku s určováním obsahu oxidu draselného pomocí vlastní-

ho záření radionuklidu K. V tomto průmyslovém odvětví došlo dále к uplatnění jed-

notlivých analýz obsahu Br, CaF , Fe_O a BaSO
4
 metodou fluorescenční analýzy izo-

topovým buzením.

Nárůst počtu využití lze dále nalézt na dseku rychloanalýz obsahu kovů v ru-

dách, koncentrátech, legurách a struskách opět na principu rentgenové fluorescence.

Buzení rtg záření se děje radionuklidy. Nasazované přístroje jsou zhotovovány jed-

notlivě s částečným využíváním průmyslově vyráběných prvků a stavebních dílců. To

však omezuje výrobní kapacitu a brání rychlejšímu rozšíření těchto přístrojů do

praxe. Jejich potřeba není kryta.

Počet přístrojů pro kontinuální stanovení cínu ve vstupním a výstupním kalu

při dpravě cínových rud stoupá a klesá s počtem provozovaných flotačních zařízení.

Rovněž tyto přístroje jsou vyráběny jednotlivě s poměrně rozsáhlým využíváním na-

kupovaných stavebních dílů.

Tabulka IV ukazuje současné rozdělení uvedených přístrojů různého druhu ke

stanovení obsahu různých komponent založených na radiometrickém měření.

Po jistém kolísání již od roku 1966 se teprve v posledních deseti letech pro-

sadilo radiometrické měření tlouštky při válcování za tepla. Přibližně 50 % insta-

lovaných zařízení pochází z nesocialistických zemí.

Počet přístrojů pro kontinuální měření vlhkosti neutronového typu pomalu avšak

stále klesá. Příčina spočívá v tom, že v NDR není v současné době žádný výrobce

těchto zařízení. Počtem přístrojů, které vznikají osamocenou výrobou ve dvou

institutech, nelze pokrýt potřebu.

Přírůstek přístrojů pro měření tlouštky povlaků je poměrně malý a zůstává ome-

zen na okruh dřívějších uživatelů. Pro kontinuální sledování nanášené vrstvy při

konstantní kombinaci podklad-povlak jsou nasazovány přístroje z produkce MKD typu

24 OO4 R. Pro diskontinuální měření tlouštky povlaku při soustavně měněných kombi-

nacích jsou používány přístroje z nesocialistických zemí.

U ostatních, v tabulce II uvedených využití, jako kontrola skipování, sledová-

ní protlačovacích trnů, měření tlouštky folií a pásů za studena jakož i defekto-

skopie zářením gama nejsou žádné významné změny. Příčina spočívá v tom, že téměř

všechna zařízení, u nichž jmenované přístroje pro kontrolu a měření přicházejí pro

nasazení v úvahu, byla již jimi mezitím vybavena.

Jako nové aplikace v posledních letech se objevily:

- váhy pro pásové dopravníky na principu absorpce záření gama,

- měření tlouštky při výrobě struskové vlny,

- hlásiče požáru na principu ionizace,

- stanovení bodu tavení na principu ionizace.

V tabulce I uvedená rubrika "Kontrola dopravy" není do tabulky II zařazena pro

nedostatečné vystižení způsobu využití radionuklidu. Místo ní jsou zde citovány kon-

krétní případy aplikací.

U využití stopovacích metod pro průmyslový výzkum lze ve sledovaném časovém

období zaznamenat patrný krok zpět. Příčinu nutno hledat v nedostatečné kapacitě

pracovišt /viz srovnání s tabulkou II/.

Stěžejním tíkolem prací na tomto (Sseku bylo v této době objasnění přechodu

prvků v metalurgii mědi.
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V této souvislosti bylo zkourr.áno:

- přechod mědi ze zlomu vyzdívkového materiálu do měděného kamínku při zhutňování

v šachtových pecích,

- rozdělení arsenu při procesu výroby mědi v šachtových pecích,

- rozdělení teluru a antimonu v mědi při tavení na plamencových pecích.

V posledních letech naproti tomu převládají výzkumy procesu tuhnutí a rozlože-

ní speciálních prvků při kontinuálním lití hliníku a mědi.

V dalších pracech bylo prováděno zkoumání pohybu materiálu v reaktoru, pracu-

jícím s vrstvami ve vznosu, a stanovení množství strusky při oxidačním přetavování

vysokolegovaných ocelí.

V tabulce II uvedené počty užití stopovacích metod jsou dány počtem rozpraco-

vaných zakázek. Konkrétní počet jednotlivých pokusů u zakázky ležel v rozpětí 2 až

6 případů.

Práce v laboratorních podmínkách byly prováděny v podstatě v nezměněném roz-

sahu. Byly soustředěny do tří směrů:

- aktivační analýza na 14 MeV neutronovém generátoru. Má rutinní povahu u řady sta-

novení. Po zvýšení urychlovacího napětí ze 130 na 180 kV, zavedení cyklické a

pulsní ozařovací techniky je toto výkonné zařízení ke stanovení početné řady

prvků. Vedle kyslíku je to např. fluór, křemík, hliník, arzén, olovo v řadě růz-

ných materiálu. U stopové, velmi přesné a analýze rozložení kyslíku ve většině

kovů leží hranice dokazatelnosti u hodnoty 0.1 g na tunu. Relativní chyba stano-

vení při vyšším obsahu je 0.1 %.

- stanovení rozložení a koncentrace různých prvků pomocí autoradiografie a v přípa-

dě boru pomocí autoradiografie s neutronovou indukcí v kovových materiálech.

Hranice průkaznosti u posledně jmenované metody leží u 6 ppm boru. U této metody

s použitím levných detekčních materiálů dosahuje naše laboratoř při běžné práci

rozlišení až 5 mikronů. Vyhodnocení snímků se děje automaticky na speciálním

zařízení pro vyhodnocování obrazu typu QTM ze závodu VEB Robotron.

- vývoj speciálních postupů pro dělení a rafinaci vzácných kovů. Byl prováděn roz-

sáhlý výzkum zpětného získání stříbra, zlata a platiny z různých druhů sekundár-

ních surovin jako např. elektronického šrotu, porcelánového střepu s obsahem

zlata, použitých katalyzátorů apod. Pro řadu těchto materiálu byly vypracovány

efektivní hydrometalurgické postupy ke zpětnému získání těchto prvků. Je na

místě se rovněž zmínit i o výzkumu optimalizace procesu galvanického pokovování,

resp. lázní na bázi vzácných kovů, jakož i bezztrátového vydělení vzácných kovů

z oplachovacích a odpadních roztoku, založených na principu iontové výměny. Pro-

bíhá dále výzkum eroze kontaktu ve slaboproudé elektronice na spínacích zaříze-

ních. Byl pro něj vybudován zkušební stroj к měření opotřebení.

Nasazování přístrojů jaderné techniky pro sledování a řízení provozního chodu

výroby má nadále vzestupný trend. Jedná se jak o přírůstek v používání osvědčených

přístrojů, tak pro naše průmyslová odvětví zcela nové případy využití.

Přes rostoucí potřebu se musí bohužel v nejbližší budoucnosti počítat pouze

s malým nárůstem, protože průmyslová výroba přístrojů jaderné techniky bude snižo-

vána. Na některých úsecích není již nyní možné opotřebované přístroje nahradit no-

vými. Patří к nim např. přístroje pro stanovení vlhkosti a obsahu. Současná výroba

nouzového množství přístrojů jednotlivě v institutech nebo v provozních podmínkách

uživatelů je vysoce neekonomická.
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Nadále zůstává potřeba využívat stopovací metody při výzkumu výrobních proce-

sů v provozních podmínkách, jejich průběhu nebo mezimetaiických dějů.Platí to rov-

něž o laboratorních aplikacích. Protože v průmyslové sféře bude kapacita odborných

pracovníku v oboru izotopové techniky stále menší, je třeba dokonce počítat i s opož-

áováním vývoje.
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Tabulka I. Průmyslové využití radioizotopů v hornictví a hutnictví NDR

Použití počet aplikací v letech

Přístroje jaderné techniky

Měření výšky zaplnění /hladinoměry/
Kontrola vyprazdňování skipu /zavážkoměry/
Kontrola přepravy
Sledování protlačovacích trnů
Měření tlouštky fólií a pásků za studena
Měření tloušťky při válcování za tepla
Měření tlouštky povlaků
Měření hustoty /měrné hmotnosti/
Gamadefektoskopie
Měření vlhkosti
Stanovení obsahu /analyzátory/

Stopovací metody

Opotřebení na metalurgických pecích
Opotřebení nástrojů
Míchání a rozložení
Proudění a pohyb
Tuhnutí a krystalizace
Přechody hmoty a přeměny

1958

-

-
-
-
2
-
-
-
-
-
-

2

1
-
—
-
-
—

1

60

-

-
2
-
4
-
-
-
-
-
-

6

3
-
—
-
-
—

3

62

14
2
-
-
11
-
1
-
1
3
-

32

4
-
2
2
-
—

8

64

40
4
-
-
20
-
2
2
2
3
6

78

3
-
6
1
1
—

11

66

63
3
1
2

21
1
3
-
3
7
7

111

2
2
7
3
1
2

17

68

85
13
4
2

22
2
3
1
3
8
9

141

2
7
3
2
3
2

19

70

86
3
4
2

23
-
5
-
3
8

10

144

—

4
3

5
4

16

75

126
3
5
2

42
1
5

14

8
42

248

-

4
2
1
3
7

17
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Tabulka II Průmyslové využití radioizotopů v hornictví a hutnictví MDR

P o u ž i t i

Přístroje jaderné techniky

Hladinoměry
Zavážkoměry
Hlídače protlačovacích trnů
Tlouštkoměry fólií a studených pásků
Tlouš£koměry při válcování za tepla
Tlouštkoměry povlaků
Hustoměry
Gama defektoskopie
Vlhkoměry
Analyzátory

vlastní záření 40-K
izotopické buzení rtg záření

Kontrola vyrážení sochorů
Stavění výhybek z lokomotivy
Ovládání dveří
TloušEkomery pro minerální vlnu
Pásové váhy
Hlásiče požáru
Měřiče bodu tání

Stopovací metody

Opotřebení na metalurgických pecích
Opotřebení nástrojů
Míchání a rozložení
Proudění a pohyb
Tuhnutí a krystallzace
Přechody hmoty a přeměny
Stanovení množství

Počet aplikací v letech

1975

126
2

2
42
1
5
J4

8

4
2

x

196S

4 7'.";

2
4 3
14
13
95
J

23
80
54
26
2
3
10
7
6

909
4

1

\
4
1

Tabulka III Radiometrické měření výšky zaplnění

Z a ř í z e n í

zásobníkv, sila
cisterny, nádrže, nádoby
šachtové pece
kokily a krystalizátory
dávkovače
zvláštní

/198s/ počet měřících
míst

328
53
33
16
16
29

Tabulka IV Analyzátory -stanovení obsahu

Složka

к
2
о

Cu, Sn, Zn,
Nb, Ta, Br,
CaF

2
, Fe

2
O

3
,

BaS0
4

Sn

Princip

vlastní zá-
ření 40-K

rentgenfluo-
rescenční
záření

rtg fluores-
cenční záření

Pracovní
režim

kontinuálně

diskontinu-
álně

kontinuálně

Počet
přístrojů

50
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ПРОБАБИЛИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
АВТОРАДИОГРАММ СТРУКТУРЫ ЗАСТЫВШИХ
СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ

М. Радван, К. Гибас, Э. Нарбутович

АННОТАЦИЯ

Основываясь на том, что о металлографической структуре сплава решает кон-

центрация компонентов, находящихся Б разных местах объема сплава, мы раэработа-

ли новый метод исследования структуры сплавов, который позволяет определять виды

распределения вероятности концентрации компонентов. Результат а намерения концен-

трации компонентов в сплавах получены прк помощи техники азторадиографии и

структурных методов исследования металлов. Верификация методы пгюведена на

нескольких моделях авторадиограмм структуры сплавов, используя измерительные

данные'концентрации компонентов сплавов и результаты фотометрического анализе

моделей авторадиограмм, определен используя электронно-вычислительную технику

- вид распределения вероятности определения концентрации исследуемого компоненте

в данном сплаве.

Разработанные нами для этих исследований компьютерные программы позволяют

получать не только начальную идентификацию распределений вероятност: и их

параметры, но также проводить верификацию тестами согласованности эмпирических

распределений с теоретическими распределениями.

В докладе даны примеры применения метола для исследования в избранных спла-

вах распределения вероятности концентрации компонентов.

ANOTACE

PRAVDEPODOBNOSTNf ZDCTVODNENf AUTORADIOGRAMO STRUKTURY

TUHYCH SLITIN KOVO

Vycha"zejfce z toho, ze о meLalograficke struktufe slitiny rozhoduje koncentra-

ce slozek, vyskytujfc£ch se v ruznfch mfstech objemu slitiny, vypracovali jsme novou

metodu sledovinf struktury slitin, ktera1 dovoluje stanovit formy rozlozeni pravde-

podobnosti koncentrace slozek. Vy"sledky mefenf koncentrace slozek v slitina'ch byly

zfskaby pomoci autoradiografie a strukturnfch metod sledov^nl kovu. Ovefenf metody

bylo provedeno na nekolika modelech autoradiogramu struktury slitin. Vyuzitim name-

fenj'ch ddaju о koncentraci slozek slitin a vysledku fotometricke anal^zy modelfl au-

toradiogramu byla stanovena /pfi pouziti vypocetnf techniky/ forma rozlozeni prav-

depodobnosti zjistenf koncentrace sledovand slozky v dane" slitine.

Poc£tacove programy vypracovane pro toto studium umoznily zfskat nejen poca'-

tecni identifikaci rozlozenf pravdepodobnosti a jeho parametry, ale tez provest ove-

feni testy na shodu empirickeho rozlozeni s teoretickym.

V pfispevku jsou uvedeny pffklady vyuziti metody pro sledovdni rozloSeni prav-

depodobnosti koncentrace slo2ek u vybranych slitin.

Авторы «е представяли рисувхя х докладу.
^utofi nec'oc'ali obr^zky k refer^tu.
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В настоящем докладе представлен пробабилистический метод оценки авторадио-

грамм структуры сплавов металлов. Эта прсб&билистическая оценка, списание струк-

туры сплавов металлов в будущем будет служить пля проектирования новых сплавов

с заданной структурой, т.е. с заданными прочнее г.ч.'-ми свойствами. Та:-: как при пс-

мощи техники авторадиографии можно определить распределение отдельных компонен-

тов сплава, проведен ряд ис следов а нк?, натравленных --га математическое описание

распределения этих компонентов.

Приступая к разработке метода, «ы приняли предпосылку, что с м* г ал-тс графи-

ческой структуре сплава решают местные концентрации отдельных компонентов, суще-

ствующие во время застывания определенного места э пространстве с:.чвъв. Это зна-

чит, что определенная фаза возникает в случае возникновения такой концентрации,

которая необходима для ее образования в момент застывания или же после соответ-

ствующего времени, не»холимого для появления диффузии в твердом состояния. Осу-

ществление вышеуказанного тезиса требует применения соответствующей техники из-

мерения концентрации компонентов в таком объеме, который является наиболее пред-

ставительным для данной структуры. В работе испо.иьяована техника звторашогрв-

фии (с радиоективационным структурным анализом). При проведении измерений плот-

ностей почернений концентраций в большом количестве мест { около 156 кгыерший)

получено множество величин средней концентрации на измерительной лсле { величина

аааора фотометра при измерении почернения авторадиограммы).

Этот набор описан разными хзроктерными величинами, как, например: среднее,

медиана, мода, дисперсия, коэффициенты эксцесса и куртоза, а также функция плот-

ности вероятности и функция распределения соответствующего типа распределения.

Таким образом, идентифицируя распределение вероятности концентраций, можно опре-

делить свойства этого набора величин концентраций, а такае его Фактическое значе-

ние и свяаать с исследуемой структурой сплава.

Случайные величины, которыми являются концентрации элементов з исследуемых

сплавах, принимают значения ограниченного предела (0-100 % ) . Затем, появляется

необходимость введения распределения вероятности, которое описывает случайные

переменные с указанными выше свойствами. Обобщением этого типа распределений

является одноразмерное распределение бета. По отношению к каждому из полученных

образцов верифицирована, таким образом, рабочая гипотеза, касающаяся этого типа

распределения. Не было основ отвержения гипотезы к каждому исследованному образ-

цу, что распределение концентраций наблюдаемых элементов является распределением

бета, определенным в пределе < 0,1 > . 100 %. Определены оценки параметров

и .4? распределения и вычерчены функции плотности вероятности, а также функции

распределения. Следует, однако, помнить,что величина функции плотности f(r)

сама по себе не является вероятностью, но составляет только меру плотности, т.е„

концентрации вероятности в данной точке. Поле же объема под графиком функции

плотности в соответствующем пределе представляет вероятность, с которой случай-

ная переменная принимает в ней величину, т.е.

Р I Хх < X < Х2 = С f(x) dx

Иллюстрацию свойства функции плотности вероятности представляет рис. 1.

Форму кривой плотности определяют наблюдаемые величины концентраций, Поле

под графиком функции плотности равняется единице. В связи с особый значением
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распределения бета припоминаем, что функция r.nt-но'-г.'.

(0,1) для распределений бета имеет вид (!}••

0 i О?

для остальных пар х,у , графики не той фукк:^^ ь •. пи с ••-«•: :; ^ немчики

параиетров J* и "^ принимают разный вид.

Типичные ходы функции плотности иллюстрируют .-••* о ,:\у ?«.«•• р'/'_•,•-..-:;: i рис. £-£).

Значение распределения бета, в особенности же его алг'л:*кй1ч он: i..- *огможнггти

в большой степени повышает факт связи распределения Ri'^-'Y ) •• У.-.^'-ИУИ другими

распределениями. Верификация метода описания структури з&птч-ь;-;о: гп-тяяое r.r-v

помоши распределений вероятности концентраций компоненте в '•-..' •..::.> не В^ЮЛКРЯ-

ных фотографическим методом нескольких моделях авгорт.иъгры/:'.. <- • hvs.% на реель-

ных авторадиограммах сплавов металлов. Тик как оке далось, --.т, , .. обходимо опреде-

ление решают ли геометрические формы, видимые на автора:';:о:•; r.Mv.y i' ьиде темных

пятен, о типе и параметрах цифровых, полученных распределений Р< Г•:••>-. .-костк. Для

этой цели выполнены 14 моделей структур авторадиограмм, гредс-.--;-г̂ гпу.х компонен-

ты рваной величины и гоютносги раатрецеления ( ряс. С). Ha STZX моделях проведены

измерения в нуль-единичной системе участия белого комгг.чрнта» представленного

нулем (О) , а также черного компонента, предстезленнсго единицей \ 1)
 f
 распре-

деленных на данном поле целенаправленным образом. Затем предстачлены иэбрак«ь-е

результаты исследований нескольких моделей структур авторялисг-ггмм. представля-

ющих "ячеичную" и "пятнистую" структуру, так как чеу.огс- типа концентрации ком-

понентов выступают в реальных сплавах. Осуществление камеррьиР поск-зпоаят пс

разработанной процедуре. Для этой цели разработана сх-=ыа случайного выбора

"адреса" (положения измерения), определение характерного объеугч и критерии под-

бора величины измерительного зазора ( анвлиаируемого пятк? ) /z.'i/.

По схеме (рис. 7) заложено, что генеральная популяция измерительных тп-ек

в характерном объеме авторадиограммы состоит из 6S5 точек ( Zb у. 2^). Д2ля этой

популяции, при использовании таблиц случайных чисел, получены 52 случайные числа,

которые составляют измерительные точки (месте). В случае применения схемы слу-

чайных "адресов" двукратно: прямо и под углом 90 получают 104 измерительных

пункта троекратно - 156 точек, и т.д. Приступая к измерению почернения автора-

диограммы определяют величину измерительного поля, используя креетоосрезный

столик микроскопа, фотометре, и т.п., оснащенного микрометрически винтом. Раз-

деляя определенную величину на 25 участков вдоль горизонтальное оси и такое же

количество участков вдоль вертикальной оси получают 625 полей. Перемешен евто-

радиограмму скачкообразно в оба направления не некоторую постолк-ук- величину

или ее многократность, следует установить анализируюшкй as^op на место измере-

ния по схеме случайных "адресов". Дальнейшие действия, связаккне с измерением

почернения авторадиограмм, автоматизированы. Для этой ЦРЛИ исполт-йоввли микро-

компъютер Коммодоре СХ-64 и соединили с ним измерительное оборудование, постро-

енное на базе металлографического микроскопа Цейссв-НУ2, действующее в качестве

фотометре.

В одном из окуляров металлографического микроскепп зх-онтировек оптически

действующий элемент, из которого сигнал ПБОДИТСЯ прямо НР ВХОД потенциометри-
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ческого микрокомпьютера Коммодоре СХ-64. Имея соответствующую программу, инфор-

мацию, содержащуюся в этом сигнале, изображающую степень почернения клише, после

преобразования последовательности чисел подвергают статистической обработке,

являющейся элементом этой программы, получают данные о распределении элемента

(индицированного его радиоизотопом) в исследованном сплаве. Не т.::с. В представлен

комплект аппаратуры, предназначенный д:ля измерений почернения и обоснования ЭБТО-

рэдиогрзмм.

Результаты фотометрирования авторадкограммы подаются при помощи соответству-

ющей простой программы в операционную память микрокомпьютера и обрабатываются

дальше цифровым способом потребительскими программами, в зависимости от потребно-

стей, или же складируются на диске для дальнейшего использования. Таким образом

можно собрать измерительные даннне многих авторадиограмм, так как емкость памяти

не диске составляет около 300 кбитов. Также потребительские программы сохраняют

на дисках и они являются всегда доступными. Таким образом, использование нашего

оборудования для фотометрировэкия авторедкограмм требует только ручного обслужи-

вания при установлении анализирующего пятна авторадкограмм в соответствующее

место, являющееся случайным "адресом" очередного измерения, микрокомпьютер же

Коммодоре СХ-64 включен для измерений системой "on-line ".

Таблица 1 показывает печатный лист (с процедурой поведения), полученный из

этого измерительного комплекта. В настоящее время для этой цели мы подготавливаем

изготовленный на заводе дигитализер, взаимодействующий с микрокомпьютером Коммодо-

ре СХ-64. Он заменит трудоемкое, точка за точкой, фотометрировение авторадиограм-

мы. Множество результатов измерений почернений, полученное от измерении в случай-

ных местах на евторадиограмме, будет сохраняться в памяти микрокомпьютера, при-

меняющего в данной программе генератор случайных чисел.

Потребительские программы разработаны на языке ЕЕЙЗИН. Первая программа

определяет статистические параметры множества исходных данных. Ими являются вели-

чины концентраций компонентов сплавов такие как: среднее, стандартное отклонение,

коэффициент асимметрии, коэффициент куртоза и эксцесса. Рисует гистограмму рас-

пределения и вид относительной и кумулированной частоты. В дальнейшем при помощи

теста Пирсона /1/ на основе коэффициентов куртоза и эксцесса определяет вступи-

тельно эмпирическое распределение вероятности.

Для теста Пирсона разработана графическая подпрограмма. На печатной машине

производят график распределения на плоскости (ъ^ , Ь2 ) областей и точек, соответ-

ствующих чаще всего применяем™ теоретическим распределениям:

1 - нормальное распределение

2 - равномерное распределение

3 - лог-нормвльное распределение

4 - область распределения гамма

5 - область распределения бета

6 - экспоненциальная область

7 - критическая область

8 - распределение

t - стюдента

Ъ,- коэффициент асимметрии

Ъ - коэффициент эксцесса.
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ставлены на рис. 15 и 16. Сплав А1-9 "/» Si модифицировали стронцием. Сплав изго-

товлен лабораторным способом иэ чистых компонентов А1 - 99,9 %, Si - технический

чистый и Sr - в виде хлорида стронция в количестве 0,1 %.

На рис. 17 представлена авторадиограмма сплава Ак 9, модифицированная стронцием.

Переработанные результаты измерений этой авторадиограммы представлены на рис. 18

и 19.

Интересное распределение плотности вероятности концентраций выступает в двойном

сплаве медь - марганец. Эти компоненты образуют неограниченный твердый раствор.

Так как на авторадиограмме трудно было получить однозначные результаты размеще-

ния одного или другого элемента в структуре сплава, поэтому для верификации

принятого метода проведены измерения концентраций в образце сплава Cu-Mn при по-

мощи рентгеновского анализатора.

'Рис. 2С показывает функцию плотности вероятности для Си и Мп. Из этого графика

можно сделать вывод, что оба металла дополняют друг друга. Практический вывод

можно также сделать на основе анализа размещения сурьмы в сплаве со свинцом.

Функция плотности вероятности на рис. 21 показывает, что в значительном количест-

ве случаев находился фаза <>С , бедная сурьмой, несмотря на то, что среднее со-

держание сурьмы в сплаве соответствовало надэвтектической структуре. Подробные

микроскопические исследования показали, что в соседстве кристаллов сурьмы нахо-

дятся небольшие выделения фазы бедной сурьмой, что свидетельствует о том, что

сурьма диффундирует иэ основы в кристаллы сурьмы. Это заключение является выво-

дом относительно применения описанного нами метода.
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RADBONUKLIDY V METALURGICKÉ PRAXI
V OCELÁRNĚ I. VŽSKG

J. Březina, J. Hons

ANOTACE

Studium rozpouštění tuných dezoxidovadel v tavenině při dezoxidaci oceli.

Určení okamžiku vzniku homogenní taveniny po dezoxidaci pomocí zářičů. Modelování

vlivu rozměru přísady a množství strusky při rozpouštění přísad pomocí zářičů. Vy-

užití radionuklidů při určení podílu popela nauhličovadla a jeho způsobu dávkování

na výskyt vnitřních vad vývalků.

АННОТАЦИЯ

i
1
 ЛДКОНУ КЛЬДЫ Б МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МЕТАЛЛУРГйЧЕСКС-

[ .: КОМБИНАТА I. V2SKG

Изучение растворения твердых раскислителей в расплаве при раскислении ста-

лей. Определение момента возникновения гомогенного расплава после раскисления

с помощью источников излучения. Моделирование влияния размеров добавок и количе-

стве сплава при растворении добавок с помощью источников и8лучения. Использова-

ние радионуклидов для определения доли пепла раскислителя и способов дозирова-

ния последнего на возникновение внутренних дефектов проката.
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1. Úvod

Kontrola technologického procesu, jeho optimalizace s vazbou na co nejlepší

kvalitu hotového výrobku - ingotu či kontislitku, je při výrobě oceli velmi důleži-

tá. Většina chemických a fyzikálních pochodů probíhá tady za vysokých teplot a ne-

jsou běžnými prostředky snadno kontrolovatelné. Ne každý vliv změny technologie

uplatněný v praxi může být objektivizován hned, s přímou vazbou na jakost oceli.

Pro rozšíření poznatku v oblasti technologie jsou v poslední době к dispozici ja-

derné stopovací metody kontroly, které našly v hutnické praxi široké uplatnění a

jsou pro tuto oblast zkoumání obzvláště vhodné. V přednášce jsou demonstrovány

výsledky jednoho studovaného metalurgického problému při výrobě oceli pomocí jader-

ných stopovacích metod a některé výsledky, které byly při experimentálních proce-

sech získány.

2. Rozpouštění, kusových přísad v pánvi při dezoxidaci i legování

Podmínkou zlepšování jakosti finálního výrobku oceláren - ingotu nebo konti-

slitku je dodržení maximální stejnorodosti jeho chemického složení. V posledních

letech, kdy se velká část technologických postupu legování a dezoxidace přesunula

z úsporných, energetických a jiných důvodů ž výrobního agregátu - pece nebo konver-

toru do pánve, vyvstává problém homogenity ještě ostřeji. Při postupech vakuování

a rafinace inertními plyny v pánvi, kdy je ocel předtím dezoxidována a legována po-

měrně vysokými dávkami přísad, je velmi důležité určit, kdy dochází к dokonalému

rozpuštění přísad v tekuté oceli, resp. kdy je zaručena homogenita tekuté oceli

v pánvi.

V ocelárně I VŽSKG provádíme homogenizaci uklidněné oceli vyráběné na konver-

toru dusíkem. V případě výroby jakostí nízcelegovaných s obsahem Mn nad 0,8 % je

dávka přísad při dezoxidaci a legování značně vysoká až 25 kg/t oceli . Zavedená

technologie probublávání oceli skýtá záruku dostatečného promíchání a zrovnoměrnění

taveniny před litím do ingotu. Přesto se během praxe vyskytly případy vysokých míst-

ních obsahu legovacích prvků u posledních odlitých ingotu.

Pro stanovení rychlosti rozpouštění přísad a okamžiku vzniku homogenní taveni-

ny nám velmi dobře posloužil metodický postup bodového značení geometrických středů

slévárensky vyrobených těles tvaru krychle /hrana 50 mm/ z prověřované legovací pří-

sady /SiMn/ a spektrometrické stopování použitého souboru radionuklidů emitujících

záření gama v odebraných vzorcích oceli. Jako indikátory byly použity radionuklidy
5 1
Cr,

 9 9
Mo,

 1 1 0
Ag,

 1 2 4
Sb,

 1 8 1
Hf,

 1 8 2
Ta a

 1 9 8
A u o jednotlivé aktivitě 0,8 GBg, při-

pravené ozářením vypočtené hmotnosti spektrálně čistých prvků v jaderném reaktoru.

Pro částečné objasnění přičiň někdy vznikajících nehomogenit v horní vrstvě

oceli v pánvi byla simulována situace zachycení a opožděného rozpouštění několika

pokusných těles ve vrstvě pánevní strusky.

Simulace byla v praxi připravena tak, že první příp. poslední vyrobená krychle

ze silikomanganu, značená Ag a Au dávkovaná při odpichu, byla opatřena izolač-

ním obalem ze žárobetonu. Tepelný Štít měl bud tloušťku 17,5 mm nebo 27,5 mm.

Značené krychle byly v průběhu odpichu dávkovány na pás a skluzem do pánve a ča-

sově byly vhazovány do základní dávky SiMn rovnoměrně, časový průběh pokusných taveb

je v tabulce 1 a 2.
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3. Dosažené výsledky

Chfcmické složení tavbových vzorků bylo toto

tavba

493

494

С

0,25

O,22

Mn

1,38

1,24

Si

0,47

0,48

P

0,022

0,020

S

0,015

0,016

AI /hm. %/

0,033

0,023

Radiometrické výsledky vzorků oceli v průběhu homogenizace a lití oceli jsou

zachyceny na obr. 1 a 2 /t.č. 493/ a obr. 4 a 5 /t.č. 494/. Data byla stanovena roz-

borem spektra záření ga.ia, snímaného detektorem Ge(Li) v zapojení na analyzátor

TN 4500 v automatizovaném programu. V diagramech je zanesena statistická chyba mě-

ření formou pole rozptylu.

Chemická homogenita oceli je znázorněna na obr. 3 /t.č. 493/ a obr. 6 /t.č.

494/ pro hlavní sledované prvky Mn a Si.

Přítomnost radionuklidů z nepláštovaných krychlí v prvních odebraných vzor-

cích /viz obr./ před homogenizací potvrzuje jejich rozpouštění již v době odpichu.

Úroveň aktivity kolísá v úzkém rozmezí, proto je předpoklad dosažení dokonalé homo-

genity v celém objemu oceli již od počátku probublávání v pánvi.

Kostky opláštované žárobetonem se
 1 1 0

Ag a
 1 9 8

A u /t.č. 493/ a se
 1 9 8

A u /t.č.

494/, indikují přítomnost radionuklidů ve vzorku oceli podstatně později. U t.č. 493
198

se objevil radionuklid Au /štít 17,5 mm/ až v prvním vzorku oceli při lití,

radionuklid Ag /plást 27,5 mm/ byl zaregistrován dokonce až v dalším vzorku za

2 minuty. Maximum aktivity Au bylo zjištěno na konci lití 3. licí desky, maxi-

mum Ag na počátku lití 3. licí desky.

Podobně u t.č. 494, kde
 1 9 8

A u izoloval nlášfc 27,5 mm, byl radionuklid zjištěn

až ve druhém vzorku oceli při lití a maximum v předposledním vzorku z třetí licí

desky.

Z toho vyplývá, že obalení kusu přísady do izolační vrstvy, kterou může

v praxi struska, působí opožděné rozpouštění tohoto kusu v oceli, místní obohacová-

ní taveniny legujícím prvkem ke konci lití a nebezpečí nehomogenity taveniny. V na-

šem případě se to na chemickém složení neprojevilo proto, že značené krychle byly

malé hmotnosti. Pokud dojde к izolaci většího množství kusů přísady ve sfcrus.ce,

může tento případ nastat.

4. Závěr

Dosažené výsledky experimentálně potvrdily, že pří stávající technologii dáv-

kování silikomanganu do pánve při odpichu oceli a následném probublávání oceli

v pánvi dusíkem, jsou vytvořeny spolehlivé podmínky к rozpouštění přísady а к homo-

gennímu stavu taveniny před počátkem lití. Zároveň bylo experimentálně potvrzeno,

že pokud dojde při odpichu к předčasnému výtoku strusky před ukončením dávkování

přísady а к zachycení většího množství ve strusce, může to být příčinou opožděného

rozpuštění a místního obohacení taveniny legujícím prvkem. Zjištění mělo dopad na

ťipravu technologie odpichu a plnění pánve tak, aby к podobným případům nedocházelo.

Jaderné stopovací metody kontroly jsou důležitým technickým prostředkem hlub-

šího poznání některých uzlů technologie výroby oceli. Přispívají к objektvizaci vý-

sledků nových postupu výroby, navržených na základě teoretických poznatku. Protože

hlavním cílem každé moderní výroby musí být kvalitní hotový výrobek, přispívají

tím zároveň ke zlepšení kvality oceli a ke značnému zhospodárnění a zefektivnění

hutnických pochodů.
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Tabulka 1 Časový průběh pokusné tavby 493

Čas

ll
h
26'45"

11 27 15

11 28 26

11 28 33

11 28 40

11 28 46

11 28 51

11 28 56

11 29 04

11 34 10

11 35 02

11 35 55

11 36 11

11 39 15

11 39 40

11 40 10

12 01 33

12 42 47

Úkon

začátek odpichu

začátek dávkování přísad

dávkování znač. těles-Ag plást 27,5 mm

" " " Ta
11
 " " ' cr

Hf

,. .. ..
 M o

It .. •< s b

Au plást 17,5 mm

konec odpichu

odběr vzorku oceli
II 11 II

začátek rafinace dusíkem

konec " "

odběr vzorku oceli
ti it и

zač. lití + odběr vzorků

odběr vzorku oceli a konec lití

Tabulka 2 časový průběh pokusné tavby 494

Čas

12
h
14'00-

12 14 10

12 15 39

12 15 54

12 16 07

12 16 32

12 16 41

12 16 54

12 20 22

12 21 34

12 23 12

12 23 40

12 24 27

12 27 25

12 28 37

12 44 37

13 22 05

Úkon

začátek odpichu

" dávkování přísad

dávkování znač. těles SiMn
и и и

II П II

II II 11

II 11 11

II 11 II

11 11 II

konec odpichu

odběr vzor/tu oceli
II II II

zač. dmýchání dusíku

konec " "

odběr vzorku oceli

začátek lití

odběr vzorku oceli a konec

- Ag

Mo

Sb

Hf

Ta

Cr

Au plást ti. 27,5 mm

lití
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MĚŘENÍ DIFÚZNÍCH CHARAKTERISTIK
RADIOIZOTOPOVÝMI METODAMI

J. Čermák

ANOTACE

V příspěvku jsou krátce shrnuty a popsány metody měření difúzních charakteris-

tik prvků v tuhých kovech a jejich slitinách, založené na využití radioizotopů.

АННОТАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИСИЗОТСПНЫМИ МЕ-

ТОДАМИ

В докладе вкратце обобщены и описаны методы измерения диффузионных характе-

ристик элементов в твердых металлах и их сплавах, основанные на использовании

радиоизотопов.



ÚVOD

Cílem tohoto příspěvku je demonstrovat aplikace radionuklidů v oblasti zkou-

mání difúzních procesu v taveninách a pevné fázi kovu a slitin. V první části jsou

stručně naznačena východiska fenomenologické teorie popisující difúzní děj a její

důsledky pro speciální případ difúze radioaktivních atomů. Dále je podán stručný

přehled nejpoužívanějších experimentálních metod stanovení koeficientu difúze, vy-

užívajících radioaktivních izotopu. Na závěr je prezentován výběr experimentálních

získaných metodou zbytkové aktivity.

1. FENOMENOLOGICKÁ TEORIE DIFÚZE

Difúze v polykomponentrích systémech byla teoreticky popsána např. v pracích

/1-3/. Pro vyjádření difúzních toků 34 v jednorozměrném případě se zpravidla

užívá systému m rovnic typu (3)

-J,
kde m je počet komponent, p. je chemický potenciál j-té složky na L.. jsou feno-

menologické koeficienty. Gradienty chemického potenciálu, které zde vystupují jako

zobecněné termodynamické síly, lze vyjádřit pomocí gradientu koncentrací rovnicemi

(2)

přičemž derivace fi. podle koncentrací lze vyjádřit takto

(3)

Symbol g.k je tzv. termodynamický faktor. S použitím rovnic (2) a (3) lze systém

rovnic 1 přepsat do tvaru

/Ins
 r

 /»У л «I
(4)

Tento tvar rovnic pro difúzní toky J^ plati pro zcela obecný případ. Lze jim po-
psat např. vyrovnávání koncentrace při homogenizačním žíhání, přerozdělení legují-
cích prvků v okolí tepelně zpracovávaného svarového spoje dvou různých materiálů
atd. Pro studium difúzních dějů uvedeného typu, kdy dochází к výrazným změnám kon-
centrace v makroskopicky velkých objemech s prostorově proměnným složením, mají
radioizotopové metody jen okrajový význam. V těchto případech bývá s výhodou apli-
kována metoda RTG bodové mikroanalýzy.

Zaměřme se proto v dalším na speciální případ, ve kterém platí

Vzhledem к tomu, že v tomto případě je

kde cT.k značí Kroneckerův symbol, nabývající pro j
 ж к hodnoty 1 a pro j f к hod-

noty O, máme pro difúzní tok 1. komponenty
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osy rovnoběžné s osou kapiláry. Pohyb taveniny před ústím kapiláry však může

zkreslit naměřený koncentrační profil v kapiláře konvekcí, což je největším úska-

lím této metody. Kapilára bývá zhotovena z grafitu, křemene, oceli aj. materiálů

a její typické rozměry jsou ф 0,5 x 50 mm. Pro popsané geometrické uspořádání je

známo analytické řešení rovnice (6) /viz např. /6//, které lze proložit radiomet-

ricky naměřenou závislostí koncentrace na vzdálenost od ústí kapiláry. Koeficient

D* pak získáme jako optimalizační parametr.

Mezi často používané patří rovněž metoda dlouhé kapiláry. Postup spočívá ve spo-

jení dvou kapilár naplněných taveninou, z nichž v jedné je obsažen radioizotop sle-

dovaného prvku. Počátek difúzního děje je dán okamžikem spojení obou kapilár. Po

ukončení experimentu se ve ztuhlém materiálu stanoví přerozdělení radioizotopu

a naměřenou závislostí c, " c(x,t) se proloží řešení rovnice (6), které je pro ty-

to počáteční okrajové podmínky rovněž známo. Kritickým problémem této metody je

zajištění konstantní teploty podél kapiláry a technika spojení obou jejích částí.

Za modifikaci obou předchozích metod lze považovat metodu polonekonečného sloup-

ce. Na dno kapiláry se umístí malé množství taveniny obsahující radioizotop, poté

se obsah kapiláry doplní neaktivní taveninou. Dále je technika experimentu analo-

jako v předchozích případech.

2.2 Difúze v pevné fázi

Všimněme si rovněž zde tří nejčast.ěji používaných experimentálních metod, kte-

ré jsou pro ilustraci aplikací radionuklidu v této oblasti reprezentativní. Je to

metoda autoradiografická, metoda odebírání vrstev a metoda zbytkové aktivity.

Všechny tři metody lze popsat na případu jednorozměrné difúze radioizotopu

z povrchové rovinné vrstvy do poloprostoru. Radioaktivní vrstva se na vyleštěný

povrch materiálu nanáší např. galvanicky, naprášením, nebo nakápnutím roztoku obsa-

hujícího radioizotop sledovaného prvku a vysušením. Vzorky s nanesenou vrstvou se

podrobí difúznímu ohřevu při zvolené teplotě T a po známou dobu t. Poté se techni-

kou postupného snímání vrstev stanoví průměrná koncentrace difundujících atomů

c(x,t) v závislosti na hloubce x pod povrchem. Snímání vrstev se provádí elektro-

chemickým "odleštováním, odprašováním, nebo broušením. Tloušfcka odebrané vrstvy x

se stanovuje nejčastěji přesným vážením, nebo interferometricky. Hledaná hodnota

koeficientu D* se získá opět prokládáním známého analytického řešení naměřenou zá-

vislostí c(x,t).

Zmíněné metody se liší způsobem stanovení penetrační křivky c(x,t). Autoradio-

grafická metoda využívá vztahu mezi koncentrací radioaktivních atomů a zčernáním

exponované fotovrstvy přiložené к povrchu vzorku. Výhodou metody je to, že umožňu-

je sledovat rozložení difundujících atomů v ploše jednotlivých řezů a určit tak

mechanismus řídící difúzi - např. difúzi podél hranic zrn, podél vnitřních trhlin

apod. Nevýhodou je nutnost dodržování přesně stejných podmínek expozice, znalost

absorpčního koeficientu a gradační křivky použitého fotomateriálu.

Metoda odebírání vrstev je z dnes používaných metod nejpřesnější. Umožňuje

stanovit koeficient D* s přesností asi 5 %. Spočívá v měření aktivity sejmutého

materiálu В (x,t) - konst.c(x,t).

Metoda zbytkové aktivity je vzhledem к předchozí metodě komplementární v ton

smysl", že po sejmutí n-té'vrstvy se neměřeí aktivita sejmutého materiálu В , nýbrž

zbytková aktivita vzorku

37



т -А.)]

Dosazením rosení c(x,t) rovnice (6) příslušného daným okrajovým podmínkám do rovni-

ce (7) získáme po ilnravě rovnici

Dosazením řešení c/x,t)
Difúzní koeficient D je možné stanovit prokládáním experimentálních bodů А

д
(х,Ъ)

závislostí (8).

Jinou možností je numerická transformace naměřených hodnot A (x,t) na hodnoty

C
p
(x,t) /7/. Aplikací Laplaceovy transformace na rovnici (7) totiž získáme

(9)

Prokládáním řešení c(x,t) transformovanými body С (x,t) lze rovněž získat koefi-

cient difúze D* .

Aplikace metody zbytkové aktivity, která poskytuje výsledky s typickou rela-

tivní chybou dc 10 %, předpokládá znalost absorpčního koeficientu í" použitého záře-

ní ve zkoumaném materiálu

3. EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY

Uvedne nyní vybrané experimentální výsledky, které ilustrují některé realizač-

ní výstupy ciifúzních měřeni do sféry interpretace nebo vlastností kovových materiá-

lů. Byly získány metodou zbytkové aktivity v laboratořích ÚFM ČSAV v Brně.

i . i. Magnetická anomálie difťíze

T:.;'iOtní závislost koeficientu difúze je dána Arrheniovou rovnicí pro tepelně

(io)

ve které je D tzv. frekvenční faktor, д H aktivační entalpie a RT je součin plyno-

vé konstanty a absolutní teploty. Je známo, že při teplotách nižších, než asi

3 040 К probíhá objemcvá difúze složek feromagnetických slitin železa mnohem pomale-

ji, než by bylo možno očekávat na základě extrapolace z vyšších teplot. Příčinou

je feromagnetické uspořádání matrice pod Curieovou teplotou. V důsledku magnetické-

ho uspořádání vzroste aktivační entalpie formace i migrace vakancí a tedy i akti-

vační entalpie difúze. Vzhledem к tomu, že pokles D*ve feromagnetickém stavu činí

pro Fe asi dva řády, jde o jev, který významně ovlivní odhad pevnostních, resp. ži-

votnostních charakteristik feromagnetických
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Na obr. 1 jsou znázorněny výsledky studia vlivu legování W na teplotní závis-

lost koeficientu difúze Fe-59 /8/. Přímkami je vyznačen průběh podle rovnice (10).

Je patrné, že pod Curieovou teplotou @ jsou naměřené hodnoty D* nižší, než extra-

polované ,

3 . 2 Ind.ikace strukturních zmén

Oe známo, že velikost koeficientu difúze citlivě reaguje na změnu typu struk-

tury. Např. při přechodu z feritu do austenitu u železa a jeho slitin dojde к náh-

lému poklesu koeficientu autodifiíze Fe-59 asi o dva řády /9/. Tohoto jevu je možno

využít pro identifikaci fázových přeměn. Na obr. 2 je znázorněna koncentrační zá-

vislost arrheniovských parametru pro difúzi Zn-65 v tuhých roztocích Al-Zn /10/.

Je zřejmé, že při koncentraci N = 0,5 at.zl.Zn dochází к fázové přeměně, která by-

la indikována také výsledky creepových experimentu /11/.

3.3 Difúze v heterogenních slitinách

Struktura většiny technicky významných kovových materiálu je heterogenní -

skládá se ze složek o různém koeficientu difúze. Efektivní, makroskopicky měřitel-

ný koeficient difúze D f, je pak integrální charakteristikou daného heterogenního

prostředí /12/.

Pro studium vlivu fázového složení na D*. byla vybrána difúze Fe-59 v modelo-

vém systému Cu-Fe /13/, jehož struktura je ilustrována na obr. 3. Z experimentál-

ních výsledků shrnutých na obr. 4 je patrné, že pro dané heterogenní prostředí
Fe

o složkách s různými aktivačními entalpiemi difúze /ДН„ = 276 + 12 kj/raol,

Д Н
 e
 = 220 +_ 5 kJ/mol/ s vyhovující přesností platí závislost typu /10/. Aktivační

entalpie difúze Fe-59 v heterogenních slitinách je v rámci experimentálních chyb

shodná s analogickou veličinou pro difúzi Fe v mědi. Odchylky difúzních koeficien-

tů od a.rrheniovské závislosti vyznačené v obrázku čárkovaně jsou způsobeny difúzí

podél mezi fázových ploch.
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Obr. 1 Teplotní závis lost koeficientu difúze Fe-59 v Fe / • • • • • /

a ve s l i t inách Fe - 0,49 /aaaa/, 1,09 /ДДДД / a 2,56 /ooooo/

hm. % W

0,2 0.4 0,6 1.0
-- N(atfrZn]

Obr. 2 Koncentrační závislost arrheniovských parametrů pro difiízi Zn-65
v tuhých roztocích Al-Zn /ooooo /. Ostatní symboly viz citace v /10/
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Obr. 3 Struktura slitiny Fe-47,7 hm. % Cu. Svetle plochy v prave fia'sti -

fAze & , tmave plochy - f£ze у •

6,5 75 8,0 8,5 9,0 9,5 10.0

— ю/т[к-']

Obr. 4 Teplotni zavislost koeficientu difiize Fe-59 v zeleze AREMA
/ v w v / , medi /ДДДД / a ve slitinach Fe - 1,0 /ОООФ/,
20,8 /aaaa/, 47,7 / • • • • / , 77,4 /хяхк / a 98,9 / o o o o / hm. % Cu.
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РАДИОИНДИКАТОРНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ВОЗДУХА В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ

Я. Крась, Я. Сломка, Г. Жуновска-Цвик, Л. Вались

ПНР

АННОТАЦИЯ

Прогнозирование эксплуатационной прочности двигателей, работающих в условиях

большой пыльности требует установления зависимости между износом и действительным

количеством загрязнений, влияющих на поверхности трения.

В докладе представлен принцип метода и результаты исследований распределе-

ния тестовых пылей между маслом . с учетом маслофильтра и выходными газами, дози-

руемыми в камеру сгорания.

Распределение пыли имеет больное значение в исследованиях ускоренного изно-

са, нарочно вызываемого дозированием пыли в воздух, отбираемы!" двигателем.

Обнаружено, что действительную роль в распределении пыли играет техническое

состояние дизельного двигателя.

ANOTACE

METODA SLEDOVANf ROZLOZENf

ZNEClSTSNf VZnuCHU U VZNETOVEHO MOTORU

Pfedpove3 provoznf zivotnosti motoru pracujfcich v podmfnka'ch vysoke praSnos-

ti vy^aduje zjiStenf zaVislosti mezi mnozstvfm oteru a skuteen^m mnozstvlm nefiistot,

ovlivnujfcich tieni na povrchu.

V pfispevku je uveden princip metody a vy'sledky sledovinf rozdeleni zkusebnich

prachu mezi olej /s pouzitfro olejoveho filtru/ a v^fukove plyny d^vkovanjfmi do spa-

lovaciho prostoru.

Rozdelenf prachu m^ velk^ vyznam pfi rezimu urychleneho opotfebenf, drayslne

vyvolaneho daVkovcinfm prachu do vzduchu nas^vandho motorem.

Bylo zji§teno, ze hlavnf roli v rozdelenl prachu hraje technicky' stav vzneto-

veho motoru.
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коллектор. Остальная часть попадает между стенками цилиндрической втулки и

поршневым кольцом в масло, в котором распространяется в виде суспензии. Пыли мо-

гут также осаждаться и седиментировать на фильтрующих перегородках - особенно во

время перерква работы двигателя.

Масса вводимой пыли - m - определлется соотношением:

Ш
Р
 = ш

о
 + m

fo
 + m

fp
 + m

fс
 + т

з ' (
мг
> ^

где:

ш - масса частиц пыли в виде суспензии в масле (мг),

mf
0
 - масса частиц пылк, задержанных не фильтрующих перегородках

масла (мг),

nij. - масса частиц пыли, задержанных на фильтрующих перегородках

воздуха (мг),

ш ^ - масса частиц пыли, выдуваемых из двигателя вместе с продуктами

сгорания (мг),

m - масса частиц пыли, которые седиментировались во впускных кана-

лах или в маслосистеме (мг).

В исследованиях абразивного износа элементов дизельного двигателя большую

роль играют слагаемые уравнения (1): m и m
f
 . Остальные слагаемые определяют

в целом потери, т.е. массу частиц дозированной пыли, которая по различным при-

чинам не попала между поверхности тренкя.

Численное аначение главных слагаемых уравнения (1) определяется по

зависимостям:

m
o =

Jf.-.DL.
m
fo =

 k
2 ° • (-Г) (3)

j
w

J
fc"

m
w

m
fc =

 k
3 / ' • («

r
) (

4
>

где:

'"о*
 m
fo»

 m
f

c
 ~

 к а х в
 Уравнении (1),

k̂ i k
2
, k^ _ безразмерный коэффициент, учитывающий различие в геометрии

измерений,

п^ - масса эталона (мг),

j - скорость счета импульсов, харвктериэирующих интенсивность

излучения индикатора в эталоне (имп/мин),

V - общий объем несла в маслосистеме двигателя (дсм ).
о . я»
V - объем масла в измерительном сосуде (дек ),
р

J - скорость счета импульсов, з4врвктеризирующих интенсивность

излучения индикатора в частицах пыли, задержанных в месло-

отделяющем фильтре (имп/иин),



«I - скорость счета импульеик . Х & Г У ;<•!-̂oi'.::•/••<:••'•'г:- '..v -л-. гсиичс-ть
1С '

и з л у ч е н и я и н д и к а т о р а п ч а с т и ц а х rn/.v, з а ^ е р к и ы . м х в аидьтр.е

НИ выпускном коллектор." ч-^хлопных ГУЭСК ( Е М П / М К Н , ' ,

и - э ф ф е к т и в н о с т ь з а п р я г а ш : я •••'£..-. тиц п.члк, тракггс;.'ТИ1о:--" :• :;дх
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через выхлопные газы.

Определение величины т., - самого большого ел-~-гаем о го потнрь в уг-:.: ь:?:п; ;••

(1) позволяет приблизительно составить сзалакс мае::к iu.-.ли, г.rn&*"
:i
:"

 ;
. оставшейся

в цикле - т.е. не проверку правильности получаемых ре^.уя* ••- -гтоь, V. исследованиях

ускоренного износа для получения существенных мн^ср.кацк и !'спольй.у етея уравнение

(2) и (3).

Чувствительность метода зависит от удельных актл£но:т^й и эффективности из-

мерительной системы. Для активностей в образце порядка 1-2 ME:.'г моянс определить

•точно одну десятую мг меченной пыли,

МЕЧЕШЕ ТЕСТОВОЙ ПЫЛИ

С целью ыечения пыли надо применять радиоиндикатор, хвг.пктеризирунцийся бель-

яшм периодом полураспада например, несколько месяцеЕ , и соответственно большой

энергией гамма-квантов. Он не должен изменять физико-химических свойств исследу-

емого материала, в то же время должен быть равномерно распределенным. Самый по-

лезный индикатор - это "внутренний" индикатор, обладающий хорошими ядерными свой-

ствами. Тогда мечение материала можно проводить в репкторе. Такой случай имеет

место в тестовой пыли, рекомендуемой Авиационным институтом. Эта пыль получается

из смолотой крошки, получаемой иэ определенных залежей, 'Так;™ образом можно

принять равномерность распределения элементов, тип
1
/
1
'!':. •' /• ;?я /ам^.т-ченногс мете-

риала.

Радиометрические измерения показали хорошую равномерность распределения

активности в образцах, облучаемых в реакторе.

ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования распределения пыли проводялис* ка тормозном стенг« дизелы-ч'•;.-

двигателя типа SW 400. Блок-схема стенда представлена на рис. 2.

Специальный дозатор обеспечил дозировку пыли, смешанной с засасываемым воз-

духом, отбираемым двигателем. Постоянные условия режима работы двигателя сохрани-

лись до, во время и на протяжении двух часов после окончания дозировки. Радио-

метрические измерения проводились приблизительно в десятиминутовых интервалах

при использовании сцинтилляционного счетчика и полевого радиометра. На основе

уравнений (2), (3) и (4) определено количество тестовой пыли в отдельных зонах

системы.

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Динамика перехода пыли в масло и осаждения ее на фильтрующих перегородквх

представлена на рис. 3. Ход процесса осаждения пыли на фильтрующей перегородке

был медленный и только через 30 минут от его окончания замечено уменьшение кон-

центрации пыли. При этом количество пыли увеличилось на фильтрующей перегородке.

В исследованиях, проводимых при разных параметрах работы двигателя, главное

внимание обращалось на определение количества пыли, попадающей в смазочную систе-
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му, т.е. находящейся в масле и задержанной на фильтрующей перегородке. Сводка по-

лученных результатов представлена в таблице 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вышеуказанный радиоиндикаторный метод исследования распределения тестовой

пыли, дозируемой во впускной коллектор, является пригодным для баланса массы

пыли, попавшей и оставшейся в цикле, или для определения количества пыли, при-

нимающей участие в ускоренном износе, например, поршневого кольца. Результаты

проведенных экспериментов показывают, что существенную роль в распределении пыли

играет техническое состояние двигателя.

В первом эксперименте (табл. 2) как втулка так и кольцо были новыми, толь-

ко что обкатанными. В маслосистему перешла одна пятая часть пыли, вводимой в воз-

дух, одбираемый двигателем. В эксперименте 4 из-за технического состояния двига-

теля при таких же самых параметрах работы двигателя, доля пыли, попадающей в

масло, увеличилась приблизительно в 1,5 раза, т.е. на 30 %. Увеличение скорости

вращения и нагрузки влияет также на распределение пылей, облегчая их переход

в масло.

Для составления баланса тестовой пыли нужно учитывать ту ее часть, которая

удаляется с выхлопными газами. Для отбора проб выхлопных газов требуются соответ-

ствующие, калиброванные устройства, например, циклонные фильтры с известной

эффективностью задержки /2/. Это связано с модификацией выхлопной системы и может

существенно изменить условия работы двигателя, если эффективность задержки высо-

кая, или вводить меньшие помехи при более низкой эффективности, которая, однако,

может вызвать большую погрешность определения.

ЛИТЕРАТУРА
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Таолкца 1

Е8':!ЭНГ. Т'-С'Г

Дозировка

Задержпкна? на фильтре

Находящаяся в масле

Находящаяся в выхлопных
га sax

Потери

•Г, ! I .•/ г У.

j 000

''V. 7С:

17.1 V6S

1 6 8 , 0 9

Л о " .
[ 'i )

100

8,07

.17,16

16,801 0 . BU

Таблица 2

I V

4

5

6

Результаты исслеловвкия перехода пыл» ь масло

"1
параметры рао

обороты

( мин )

1 2С0

1 363

1 363

1 200
1 887

L 600

0 Г Ы _ 0,1з i'l 1' fi i' £? Л Я

нагруькь

( кгм )

-1 С\

12

18

15
18
15

р.)'Г;МОИ П Ы Л И ,

опраделемное в масле

j

С мг )

91,.99

98,90

97,91
78,18

148,00

1

21,63

28,87

38,08

29,29
47,10
35,52
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ФИАТ БС-1701

SO too 150

Рис. 1 Состав грануляции тестовой пыли: ГОСТ, ФИАТ, БС-1701

Радиометр
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С, Р , Р - измерительные сосуды
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Рис. 2 Блок-схема исследовательного стенда
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Рис. 3 Результаты радиометрических измерений как функции работы двигателя: до,

во время и после дозировки пыли
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ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
METODOU RADIONUKUDŮ

P. Tendera, M. Kosinová

ANOTACE

Referát uvádí možnosti, jak lze sledovat opotřebení strojních součástí s vy-

užitím radionuklidů při měření opotřebení v provozních podmínkách. Jsou hodnoceny

různé způsoby aktivace součástí s cílem dosáhnout optimálních podmínek vzhledem

к danému účelu zkoušek.

К měření opotřebení různých funkčních ploch součástí charakterizovaných záře-

ním gama vytvořených radionuklidů je využíváno spektrometrie záření gama s polovo-

dičovými Ge /Li/ nebo scintilačními detektory Nal /TI/.

Vyhodnocení opotřebení je prováděno kvantitativně - na základě porovnání akti-

vity vzorku s aktivitou etalonů.

Metoda je dokumentována příklady prací prováděných ve spolupráci s výrobními

závody nebo výzkumnými dstavy.

АННОТАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ МАШИН РАДИОНУКЛИДНЫМ МЕТОДОМ

В докладе приводятся возможности измерения износа деталей машин с использо-

ванием радионуклидов при измерении износа в производственных условиях. Проведена

оценка разных способов активации деталей с целью достижения оптимальных условий

по отношению к данной цели эксперимента.

Для измерения износа различных функциональных плоскостей отдельных деталей,

характеризующихся гамма-измерением созданных радионуклидов, используется спектро-

метрия гамма-излучения с полупроводниковыми <íe(Li ) или сцинтилляционными NaJ(Tl)

детекторами.

Определение износа проводится количественно на основе сравнения активностей

образцов с активностью эталонов.

Метод документируется работами, проводимыми в сотрудничестве с производствен-

ными предприятиями или научно-исследовательскими институтами.
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OVOD

Současným světovým trendem je využití nedestruktivních diagnostických metod pro

průběžnou kontrolu opotřebení strojních součástí a jeho hodnocení ve zkráceném pro-

gramu zkoušek, což představuje značnou úsporu času, energie a pohonných hmot. К to-

muto dčelu slouží metody radioaktivních indikátorů, které poskytují vysokou citli-

vost měření a umožňují detailní zjištování opotřebení během provozu bez nutnosti

demontáže sledovaných dílů. Lze sledovat průběhy různých jevů opotřebení, jež je

ponejvíce adhezivního nebo abrazivního typu, ale i koroze, kavitace nebo pittingu

součástí mechanických systému. Předpokladem použití tohoto nedestruktivního způsobu

měření opotřebení je existence okruhu s cirkulujícím kapalným médiem, do něhož pře-

chází otěr z funkčních ploch aktivovaných součástí.

Strojní díly, jejichž opotřebení má být studováno, lze aktivovat buá neutrony,

kdy se vytváří aktivita radionuklidů v celém objemu, nebo nabitými jadernými části-

cemi. V tomto případě se aktivuje pouze tenká vrstva na ozařovaném povrchu funkční

plochy - za předpokladu vhodně zvoleného druhu částic a jejich energie. Rozdělení

aktivity vznikajícího radionuklidů je v závislosti na energii dopadající nabité čás-

tice obecně nelineární, avšak v průběhu měrné aktivity lze nalézt oblast, kde je mož-

no koncentraci radionuklidů považovat za konstantní. Tím je splněna podmínka pro

platnost lineární závislosti mezi aktivitou otěru a tlouštkou opotřebené vrstvy na

funkční ploše.

Při výběru způsobu aktivace zvolených strojních součástí je nutno přihlížet

к různým činitelům. Je třeba uvážit konstrukční parametry součástí, složení materiá-

lu, z něhož jsou vyrobeny pracovní plochy, a rovněž posoudit očekávaný rozsah opotře-

bení s ohledem na předpokládané trvání provozních zkoušek.

Významnou předností, povrchové aktivace je dosažení vysoké měrné aktivity v po-

vrchové vrstvě - řádu 10 až 10 mikrometru, přičemž je zachována nízká celková akti-

vita i při značných rozměrech součásti. Tím je umožněno provádění provozních zkoušek

strojních celků /např. spalovacích motoru/ přímo na pracovištích výrobních závodů,

aniž je třeba klást zvýšené nároky na bezpečnost práce vzhledem к radioaktivnímu

záření.

Metodika zkoušbk opotřebení pomocí radioaktivních indikátoru zahrnuje tyto zá-

kladní činnosti: aktivování součástí a jejich montáž /za dozimetrické kontroly/,

měření aktivity otěru během provozu sledovaného strojního zařízení, kvantitativní

vyhodnocení jednotlivých složek. Manipulace s radioaktivním materiálem se přitom

řídí předpisy normy ČSN 34 1730 a ustanoveními vyhlášky č. 59/72 Sb. ministerstva

zdravotnictví ČSR. Práce probíhají na přechodném pracovišti s radioaktivními látka-

mi, schváleném příslušným orgánem hygienického dozoru. Po ukončení zkoušek následu-

je demontáž součástí a jejich uskladnění po potřebnou dobu v radioizotopovém oddě-

lení SVÚM.

Možnosti aktivování součástí

V případě zmíněného spalovacího motoru jsou z hlediska měření opotřebení vý-

znamné především součásti pístové skupiny, tj. vložené válce a pístní kroužky, při-

čemž к největšímu opotřební dochází u horních /těsnicích/ kroužku. Jedná se o díly

vyrobené z materiálu na bázi železa; rozlišit opotřebení jednotlivých součásti na

základě zjištování aktivity otěru v olejovém okruhu klade specifické požadavky na

způsob aktivace, nebot volbou různé metody ozáření funkčních ploch lze získat roz-

dílné radionuklidy i při stejné základní matrici součástí.
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Vzhledem k relativně malé hmotnosti pístních kroužků je možno užít pro ně akti-

vace tokem neutronů v jaderném reaktoru, aniž by výsledná aktivita byla nevyhovují-

cí se zřetelem na bezpečnost práce při obsluze motoru s namontovanými aktivovanými

kroužky. Pístní kroužky, jejichž průměr nepřevyšuje 110 mm, je výhodné aktivovat

v horizontálním kanále TK 10 tepelné kolony reaktoru v ÚJV v fteži. Pro ozařování

je nutno vyjmout některé grafitové zátky, jimiž je tento kanál obvykle vypírán.

V místě za první grafitovou zátkou lze očekávat hustotu toku neutronů rr.Oa 5.10

cm s , připadající na 1 MW výkonu reaktoru. Uspokojivého výsledku je možno dosáh-

nout i při aktivaci pístních kroužků za druhou grafitovou zátkou, kde jt hustota

toku neutronů asi o řád nižší. Aktivaci lze realizovat po dobu jednoho ozaiovacího

týdne, tj. cca 100 hodin. Rozhodnutí o umístění kroužků v kanále TK 10 se řídí po-

třebnou aktivitou součástí s ohledem na plánovanou dobu jejich použití pro zkoušky.

Při aktivaci jsou pístní kroužky umístěny v hliníkovém ozařovacím pouzdře,

v němž jsou uloženy rovněž navážky známého množství materiálu kroužků, určené pro

přípravu etalonu ke kvantitativnímu vyhodnocení otěru. Horní pístní kroužky и vět-

typů spalovacího motoru jsou opatřeny vrstvou chrómu /;.louščky do r.c~> 200 mikro-

metrů/ na pracovní ploše. Aktivací tepelnými neutrony se pak vytvářeiг tyto radio-

51 5°

nuklidy sloužící jako indikátory opotřebení: Cr v chromovaném povrchu a ^Fe v zá-

kladní litině.

Při povrchové aktivaci strojních součástí je možno ovlivnit citlivost měření

volbou vhodného druhu a energie nabitých částic. U většiny materiálů na bázi železa

je vhodná povrchová aktivace protony nebo deuterony, jimiž pak vznikr u radionukli-

dy kobaltu / Co, Co/ s výhodnými jadernými vlastnostmi z hlediska zkoušek opotře-

bení. Případné chemicko-tepelné zpracování funkčních ploch součástí, jako ie např.

cementování, nitridování, fosfátování apod., se ve spektrech záření gair.c neuplatní,

nebot zastoupené prvky /C, N, P aj./ tvoří reakcemi s nabitými částicemi pouze krát-

kodobé radionuklidy. Pro součásti vyrobená z různých typů bronzu a mosazi je rovněž

možné využít к aktivaci protony nebo deuterony, které s mědí a zinkem vytvářejí ra-

dionuklid Zn. Funkční plochy některých součástí se pro zvýšení odoln-sti vůči opo-

třebení opatřují nástřikem molybdenu - jako je tomu např. u vývojových Lypů pístních

kroužku. Molybden lze rovněž povrchově aktivovat protony nebo deuterony; indikátorevn

opotřebení pak mohou být radionuklidy Nb а ""тс. Problematikou povrchové aktivace

se podrobně zabývá zpráva SVÚM /2/.

Povrchová aktivace nabitými částicemi se provádí na cyklotronu U 12О M ve spo-

lupráci s tfJF ČSAV v Řeži. Jedná se o izochronní cyklotron s možností regulace ener-

gie protonu v rozsahu 13 až 40 MeV a deuteronu v rozsahu 10 až 2O MeV /rozumí se

energie svazku iontů uvnitř iontovodu/. Energie částic dopadajících na povrch sou-

části, která je umístěna vně iontovodu, se snižuje o hodnotu, ztracenou při průcho-

du svazku výstupním okénkem /tvořeným např. fólií titanu/ a vrstvou vzduchu. Ionto-

vý proud svazku vyvedeného do vzduchu činí ve vzdálenosti kolem 1O cm od výstupního

okénka řádově jednotky mikroampér. Největší rozměr svazku, který je možno vyvést,

je cca 20 x 30 mm. Pro zlepšení homogenity svazku je vhodné užít clony; zmenšení

rozměru ozařované plochy lze kompenzovat šikmým ozařováním - např. pod líhlem 45°,

čehož se užívá v případě aktivace vnitřních povrchu válcových ploch apod.

Základní informace o praktických možnostech povrchové aktivace různých materiá-

lů protony a deuterony byly získány na základě měření aktivity tenkých fólií, jež
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byly ozařovány ve svazcích o celkové plošné hustotě vyšší, než činí doběh použitých

částic v dané.i materiálu /1,2/. Byly vyhodnoceny křivky, které znázorňují závislost

měrné aktivity A na hloubce vrstvy h, resp. na její plošné hustotě x. Příkladem

takových závislostí jsou grafy na obr. 1 a 2. Morná aktivita je v uvedených qrafech

normována na dobu aktivace 1 hodiny při iontovém proudu 1 jiň a má rozměr /Bq . cm .

mg 7 . Pomocí těchto křivek lze určit:

E ... energii, kterou musí mít svazek částic na povrchu součásti, aby směrem od

povrchu byla vytvořena oblast aktivní vrstvy s konstantní měrnou aktivitou,

h, resp. x ... délku úseku s konstantní měrnou aktivitou /resp. odpovídající ploš-

nou hustotu/, což představuje hloubku, do které lze sledovat opotřebení,

nebot úbytky celkové aktivity povrchové vrstvy jsou zde lineární,

A ... normovanou měrnou aktivitu ve zvoleném úseku, kterou je dána citlivost měře-

ní opotřebení při použití zvoleného indikátoru / Co v obr. 1, resp. Co

v obr. 2/.

Další důležitou informaci poskytují křivky výtěžku reakce Y, který je udáván

v jednotkách o rozměru /Bq . juAh / v závislosti na energii částic. V grafech

na obr. 3 a 4 jsou uvedeny příklady, znázorňující závislost celkové aktivity radio-

nuklidu na energii částic a distribuci celkové aktivity ve vztahu ke tlouštce vrst-

vy h, resp. к plošné hustotě x. Rovněž tyto výsledky vyplývají z měřeni svazku fó-

lií zpracovaných v pracech /1,2/. Byly použity fólie železa o tlouštce 20 až 1OO um.

Vyhodnocených křivek lze potom využít pro aktivaci součástí z materiálu na bá-

zi železa. Je-li požadováno, aby měrná aktivita radionuklidu v povrchové vrstvě by-

la konstantní v co možná velkém rozsahu, je vhodné součást aktivovat protony o ener-

gii kolem 32 MeV na terči. Ve vzniklé aktivní vrstvě převládá radionuklid
 5 6

Co,

s konstantní měrnou aktivitou do hloubky 900 /um. Zastoupení dalších radionuklidu
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/ Co, resp. Mn/ výslednou aktivitu významně neovlivní - vzhledem к rozdílným ja-

derným parametrům /nižší aktivita, resp. krátký poločas rozpadu/. Požadavek tak vel-

kých tlouštěk aktivní vrstvy souvisí se studiem dějů, jako je eroze, koroze nebo

pitting.

Pokud jde o tření adhezivního nebo abrazivního typu, je třeba s vysokou citli-

vostí sledovat opotřebení do hloubky max. 100 až 150 ̂ um od povrchu. V takovém pří-

padě lze užít protonů o nižší energii - kolem 14 MeV na terči, kdy
c
měrná aktivita

radionuklidu Co dosahuje svého maxima a výtěžek reakce činí cca 2 MBq/piňh. Mate-

riály na bázi železa je možno aktivovat rovněž deuterony, kdy se vytváří aktivní

vrstva s obsahem radionuklidu Co a Co. Při aktivaci deuterony o energii 8 MeV

na terči vzniká pak úsek s konstantní měrnou aktivitou do hloubky cca 50 /am od po-

vrchu; výtěžek reakce pro Co je 0,17 MBq//oAh. Volba uvedené energie poskytuje

výhodu v tom, že měrná aktivita radionuklidu Co je za těchto podmínek maximální,

zatímco radionuklid Co v této oblasti energií deuteronu nemá splněny podmínky

vzniku.

Pro aktivaci vnitřního povrchu vložených válců v místě horní úvrati pístních

kroužku byl zhotoven přípravek, který umožňuje ozařování sady válců za stejných pod-

mínek. Válce jsou umístěny na otočném karuselu /viz obr. 5/, který zajištuje pravi-

delné střídání jednotlivých dílů před svazkem nabitých částic. Během aktivace válec

rotuje, čímž se vytváří souvislý pás o zvolené šířce /10 - 20 mm/. Zařízení lze po-

užít pro válce o průměru 110 mm. Výměnou karuselu je možno přípravek užít pro ozařo-

vání jiných strojních dílů malých rozměru, např. zdvihátek ventilu aj.
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Jinými povrchové aktivovanými součást:: i iiufi'ju ~yt . - : ; • : , ! • . . • : -.• .

molybdenu na pracovní ploše. Sada těchto kroužků se аУ < i .••..,] и • ::• , s\."

cím odvod tepla při aktivaci tak, že boční plochy zatíženi 7"-.. v, .. i:>-:e

přípravků je dálkově ovládána a regulována 2 velínu сук lot.rr-... .

Měření a vyhodnocení opotřebení

Kvantitativní hodnocení opotřebení je založeno na porovnání ai.- . . i _• >:;v.r.í i .-.i-

ných vzorku kapalného média, resp. čističe, s aktivitou kapalného eta: -..c nebo eta-

lonového čističe. Pro přípravu etalonů aktivovaných neutrony lze užít ú • om'-" •';, pilin

či prášku odpovídajícího mateirálu; při povrchové aktivaci je nutno B I O etalony

užít tenkých kovových fólií, jejichž tloušĚka je menší než předpokládaná hloubka

vrstvy s konstantní měrnou aktivitou. Chemické složení etalonu musí respektovat

složení materiálu ozařovaných součástí. Z aktivovaných materiálů s.e připraví kon-

centrované základní roztoky, jez se dále doředi na potřebný objem, shodný s objemem

měřených vzorku. Etalony ve formě filtrů se připraví nanesením zák:ajpího roztoku :>-з

filtrační papír, který se po vysušení umístí na funkční plochy daného typu čističe.

Vzorky i etalony se proměřují s využitím u;efody spektrometrie záření c;=ima,

spektrometrický systém sestává z detektore ~'>(Li) a přenosného гппо.Нпк'ч.ч 1 oveno ana-

lyzátoru impulsu, který umožňuje přímý způsob vyhodnocování jednotlivých složek etc'-

ru na základě určení ploch píku příslušných radionuklidů ve spektru záření га-ла.

Naměřená spektra vzorků a jejich etalonů poskytují výchozí data por '.'-••::• !> .;ní

opotřebení na počítači, к čemuž se užívá různých programů podle účelu :< , . •••:. i pro

vedených zkoušek. Programy uvažují všechny paran.etry, jež js^u razlv • v.< , .. - : 1. Ь i -

lanci olejového hospodářství, provádéjí korekcí na spotřebu o!oý; ,-. i-i: -. ..\'--ovár>>.

v průběhu provozu. Opotřebení jednotlivých složek je vypsav, .• • •• •••. •• :',\^:
 L urafiché

formě v závislosti na době zkušebního provozu. Metodika IHU.OÍ.Í , ;•.•.>:.••••; •••:• íi.-rá-

vách /1,3,4/.

S vyuižtím metody radionuklidň byla provedena řada niěrení .•• .̂i-•• -• ••:>i 1 . .• :; r,.;j.

AVIA Praha při studiu problematiky opotřebení vývojové rady motet. ' 1. ;•', .: i • r.i

různých kombinacích materiálů vložených válců a ríri r:íf.h krouic'- \л': "'n i:i:;.. '; •••;.1с-'

vačkový hřídel-zdvihátko ventilů. Pístní kroužky byly ozařovány \ ••]••:. iiv/m t .;oi;trony,

vložené válce byly aktivovány protony o energii 14 Mcv, obdobiv i. ivi/ih-itÁ.i venti-

lů. Zkouška sestávala ze zkráceného záběhu a z vybraných režimů hernoLoqa-níno pro-

vozu při různých oťíčkách a zatížení motoru. Příklad vyhodnocení opotřebení pístové

skupiny motoru 712.18 při provozní zkoušce na brzdovém stanovišti je uveden na obr.6.

Závěr

Radionuklidová metoda poskytuje informace o opotřebení sledovaných součá-.i.j.

v průběhu zkoušky, bez nutnosti demontáže daného strojního celku
r
 čímž 1гя získá:.

názor o vztahu opotřebení к provozním podmínk-ím, kteró lze rychle a operativně mc-

nit. Metoda je vhodná pro studium opotřebení strojních součástí v etapě výzkumu a

vývojových zkoušek, při změnách použitého ко;;.и rukčního materiálu, pro posouzení

vhodnosti různého druhu mazacího oleje apod. Při zkouškách životnosti a spolehlivos-

ti umožňuje sledovat plynule tvar křivky opotřebení a zjistit, kdy dochází к jejímu

ustálení, což je určující pro dlouhodobý provoz strojního zařízení.
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Obr. 1 Normovaná měrná aktivita radionuklidů ve fóliích železa ve svazku

aktivovaném protony o energii 32 MeV. /Horní křivka znázorňuje doběh

protonu v železe./
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Obr. 2 Normovaná měrná aktivita radionuklidfl ve foliích železa ve svazku

aktivovaném deuterony o energii 14,5 MeV. /Horní křivka znázorňuje

doběh deui.eronfl v železe./

56



30

5-

25 20 Ю 5 0
Ер [MeV]

56,Со

300

500
~Т~"
«X»

х [mg/cm2j

1500 2000

Obr. 3 Výtěžek radionuklidů ve svazku fólií železa po aktivaci protony
o energii 32 MeV. /Ze svazku byly postupně odebírány jednotlivé fólie

a byla měřena zbytková aktivita svazku./
Na horní ose jsou vyneseny energie protonu při průchodu svazkem fólií.
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Obr. 4 Výtěžek radionuklidů ve svazku fólií železa po aktivaci deuterony

o energii 14,5 MeV. /Ze svazku byly postupně odebírány jednotlivé
fólie a byla měřena zbytková aktivita svazku./
Na horní ose jsou vyneseny energie deuteronu při průchodu svazkem fólií.
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Obr. 5 Přípravek pro povrchovou aktivacisady vložených válců o průměru

do 110 itm. Aktivace nabitými částicemi se děje pod uhledm 45 a pro

vyclonění svazku slouží pomocné nástavce označené fluqreskujícím

nátěrem.

Zařízení je dálkově ovládáno z velínu cyklotronu a zajištuje

plynulé střídání součástí při ozařování.

VLOŽENÉ VÁICE
— PÍSTNÍ KROUŽKY -CHUOMHAPRACOVNÍ PLOŠE

«O 60
PROVOZNÍ DOBA

200 Й0
[hod]

Obr. 6 Průběh opotřebení aktivovaných pístních kroužku a vložených válců motoru

712.18 při brzdové zkoušce; vyhodnocení provedeno na základě odběru vzorku.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА МАШИН,
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПЛАСТМАССЫ
МОДЕЛИРОВАНИЕМ И МЕТОДОМ
КРИПТОНОВОЙ ТЕХНИКИ

Ш. Сипи, А. Варнони, И. Молнар, 3. Яречни, Я. Волк

ВНР

АННОТАЦИЯ

С целью определения изнашивания и ожидаемого срока службы инструментов,

перерабатывающих пластмассы, Институт изотопов ВАН занимается радиоиэотопным

исследованиеу износа. Доклад коротко излагает метод криптоновой техники и опы-

та его применения. Во время исследования были сравнены изнашивающие влияния

пластмасс с наполнителем и без него для случаев применения инструментов разного

качества.

ANOTACE

SLEDOVANÍ OPOTŘEBENÍ STROJC PŘETVÁfÍEJÍCÍCH PLASTY MODELOVĚ

A METODOU KRYPTONATO

Ústav izotopu MaSarské akademie věd se zabývá radioizotopovým sledováním opotře-

bení nástrojů přetvářejících plasty,za dčelem stanovení doby jejich očekávané život-

nosti. Příspěvek krátce objasňuje princip metody kryptonátů a její aplikace. Vý-

zkumně byl porovnáván vliv plastu s plriidlem a bez něho při použití nástrojů různé

kvality.
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ВВЕДЕНИЕ

Быстрое повышение количественных и качественных требований заставляет пред-
приятия, перерабатывающие пластмассы, непрерывно расширять мощность своего произ-
водства и выбор своих продуктов, разрабатывать более новые качества пластмасс с
различными наполнителями для изготовления своих продуктов. Для непрерывного и пла-
нового производства необходимо знать влияние новых пластмасс с различными напол-
нителями на износ оборудования производства.

Трудность исследований износа заключается в том, что приходится измерять
ничтожное количество материалов, по сравнению с массой изношенных инструментов
или оборудований. Традиционные измерительные методы износа - как например: изме-
рение изменения массы и размеров деталей машин, измерение изменения дугообразных
царапин или отпечатков Викерса - обладают ограниченной чувствительностью и тре-
буют долгого времени испытания. Не говоря о том, что из-за долгого времени испы-
тания, именно вследствие износа, сохранение, величин факторов, влияющих на износ
на постоянном уровне, как требование, может быть удовлетворено только с трудом.

Применением радиоактивных методов исследования износа большая часть выше-

упомянутых трудностей техники ,ивмерения может быть устранена. Впервые износ был

измерен в камере испытания типа N БОН. Результаты предварительных испытаний по-

казали, что радиоизотопный метод исследования износа, разработанный в Институте

изотопов ВАН, годен для выяв.? .я очень малого количества изношенного материала

/1/.

КРИПТОНОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСА

Для исследования износа при помощи радиоиндикаторов был применен изотоп
криптона-85. Так как гаэ криптон является благородным, изотоп криптона-85 при-
надлежит к классу биологически менее опасных источников ионизирующих, излучений,
не вступает в реакцию с мишенью и не изменяет ее характеристические физические
свойства. С точки зрения техники намерения применение изотопа криптона-85 очень
удобно, так как
- обладает длинным периодом полураспада (10,6 лет)

- его бета-излучение удобно измеримое (0,67 МэВ ) и

- обладает дискретным гамма-излучением (0,517 Мэв).
Газ криптон встраивается в поверхностном слое мишени на границу кристаллов на
глубине 1,0-1,5 мкм.

Криптонированная поверхность очень чувствительна к любым поверхностным
воздействиям. На механические и химические воздействия, вызывающие хоть незна-
чительные разрушения в поверхностной решетке, криптонированные элементы реагируют
частичной или полной потерей встроенных изотопов криптона-85. Это свойство дает
возможность проводить измерения температуры поверхностей, износа очень маленько-
го количества и намерения окисления /2/.

Потеря криптона аависит не только от ианоса, но и от температурного макси-
мума и от коррозии. Величина износа может быть определена только тогда, если
потери от термических воздействий и коррозии устранены или учтены.

Потери криптона, нанесенные •термическими воздействиями, могут быть устра-
нены выдерживанием измерительных элементов при температуре, превышающей рабочую
температуру перед испытанием. Потери из-за коррозии могут быть учтены на основе
лабораторных экспериментов.
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Измерительные элементы, необходимые для проведения исследования износа, .были

изготовлены методом поверхностной бомбардировки ионами. Фасон криптонировЕнной

поверхности был сформирован с помошью специального инструмента из полиметил-мета-

крилвта.

После криптонировения измерительные элементы подвергались термической обра-

ботке при температуре 250 С в течение 1 часе. Обработке была проведена в электри-
ческой печи, снабженной тонкой регулировкой температура. Непосредственно перед

экспериментом и после него была измерена интенсивность излучения измерительных
элементов.

Так как интенсивности излучения измерительных элементов перед экспериментом

не были одинаковыми, при расчетах была применена относительная потеря интенсив-

ности

И - И
И = 5 2 — . 100 % ( 1)

Ин

где И - относительная потеря интенсивности в %-ах

И - среднее значение интенсивностей излучения перед экспериментом,н
имп/мин

И - среднее значение интенсквностей излучения после испытания на

износ, имп/мин

Зависимость между относительной потерей интенсивности измерительных элемен-

тов и глубиной износа была определена лабораторными экспериментами ( Рис. 1).

На основе данных, измеренных методом криптоновой техники, кривые износа
описаны хорошим приближением двумя типами уравнений:

гиперболическое ( 2 ) и

У = 100 - Ае~ экспоненциальное уравнение ( 3) .

Данные экспериментов были оценены с помощью вычислительной машины типа

ZX Spectrum Sinclair .

УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСА

Исследования износа были начаты в заводских условиях. Применением криптони-
росеннкх измерительных элементов был изучен износ инструментов оборудований, про-
изводящих пластмассовые листы и перевязочные веревки. В обоих случеях целью радио-
изотопного исследования износа являлось определение износа инструмента при пере-
работке пластмасс с наполнителем и без наполнителя и по полученным значениям из-
носа установление отношения изнашивающего влияния пластмасс с наполнителем и без
него, то есть индекс износа.

В случае оборудования, производящего пластмассовые листы, три измерительных

элемента были встроены в верхнюю губку головки по схеме, изображенной на Рис. 2.

Схема измерительного элемента видна на Рис. 3. При выборе качества материалов для
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измерительных элементов было обращено внимание на то, чтобы материалы исследуемо-

го инструмента и встраиваемого в него измерительного элемента по химическому со-

ставу отличались лишь в незначительной мере и пределы отклонений между твердост-

ями рабочей поверхности измерительного элемента и исследуемого инструмента нахо-

дились внутри - 5 %.

При исследовании оборудования, производящего перевязочные веревки, к.рипто-

нированный вкладыш (Рис. 4) был встроен в волокнообразующуго головку (Рис. 5).

Элементарные волокна, выходящие из волоннообраэующего вкладыша, изнашивают отно-

сительно узкий канал, шириной 0,5 - 0,6 мм в радиоактивной поверхности вкладыша.

Величина износа может быть определена только в том случае, если имеется возмож-

ность измерить интенсивность излучения в этой узкой полоске. Интенсивность излуче-

ния радиоактивных поверхностей небольших размеров может быть определена методом

авторадиографии.

В обоих случаях на каждом изучаемом месте бьтли определены: величина износа

и индекс износа. Здесь мы не занимаемся подробно результатами исследования.

Опыт заводских экспериментов показал, что проведение испытания на износ при

заводских условиях сталкивается с трудностями из-за первенства выполнения сроч-

ных производственных задач. В интересах облегчения и ускорения проведения экспе-

риментов изнашивания, был изготовлен такой регулирующий узел (Рис. 6), с помощью

которого могут быть созданы все заводские условия оборудований промышленности

пластмасс. В этот регулирующий узел был вставлен радиоактивный измерительный

элемент с целью определения износа инструментов.

Проведенные исследования износа состоят из двух частей. К первой части при-

надлежат те исследования, по которым был определен износ радиоактивного измери-

тельного элемента, встроенного в регулирующий узел экструдера, в зависимости от

давления и температуры при том же качестве материала изношенного инструмента

и переработанной пластмассы. Во второй части исследований был определен износ

радиоактивных измерительных элементов разного качества при переработке пластмасс

с наполнителем и без него в одинаковых условиях /3/. Схема радиоактивного изме-

рительного элемента видна на Рис. 7.

При определении изменения значений износа в зависимости от температур и

давлений, были выбраны температуры 205, 220 и 235 °С, и давления 8, 16 и 20 МПа.

Эти параметры были установлены изменением размеров щели и автоматическим регули-

рованием температур. Перед экспериментом и после него была измерена интенсивность

иалучёяия измерительных элементов, по которой была вычислена относительная потеря

интенсивностей. Со знанием зависимости между относительной потерей интенсивности

и глубиной износа были определены значения глубины износа. Были рассчитаны глу-

бины износа, вызванные переработкой 1 тонны пластмассы, их значения изображены

на Рис. 8 в зависимости от давления и температуры. По поверхности полученной

кривой было установлено, что при выбранных условиях глубина износа

- повышением давления сначала повышается, потом понижается;

- повышением температурь' снячаль понижается, потом повышается.

Более важные данные и результаты второй части исследования износа суммиро-

ваны в Таблице 1. Для экспериментов были использовены 13 разных материалов с

различными термическими обработками. В Таблице 1 собрены изученные материалы

в порядке их износостойкости. В третьем и четвертом столбцах таблицы показаны
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твердость и шероховатость измерительных элемегтов. 3 пятом и шестом столбцах вид-

ны глубины износа измерительных элементов при переработке пластмасс с наполните-

лем и без него. В седьмом столбце показан индекс ианоса, полученного как отноше-

ние данных в пятом и шестом столбцах. По Таблице 1 может быть установлено, что

из изученных материалов

- самыми износоустойчивыми являются подшипниковые и инструментальные стали,

- менее износоустойчивыми являются углеродистые стали и чугун.

Из Таблицы 1 видно, что отношения глубин износа, то есть индексы износе,

полученные при переработке пластмасс с наполнителем и без него, в значительной

мере зависят от качества материала инструмента, перерабатывающего пластмассы.

Самые низкие значения индекса износа были получены в случае чугуна, инструмен-

тальной стали К 13 и нержавеющей стали КО 13. Нецелесообразно применять чугун

как инструмент, перерабатывающий пластмассы, так как его устойчивость очень

плохая. С точки зрения индексов износа целесообразно применять инструментальную

и нержавеющую стали. Целесообразно исследовать и срок службы инструмента. Срок

службы инструмента может быть определен из изложенных данных ианоса. Значение

износа обычно не повышается линейно в течение эксплуатации. Скорость ианоса за-

висит от условий работы инструмента, от характера нагрузки, от изменений разме-

ров. На основе результатов исследования износа, проведенных в последние годы,

может быть установлено, что скорость износа металлов, изнашиваемая пластмассой

имеет то же самое значение во время эксплуатации, таким образом срок службы

инструмента может быть определен по следующему уравнению:

L =

где L - срок службы инструмента ( год)

АН - допускаемое максимальное изменение размеров, нм

t - число рабочих часов в год

v - скорость износа (определенная с помощью криптоновой техники),

нм/ч

ВЫВОДЫ

В докладе коротко изложены исследования износа методом криптоновой техники
и опыт его применения в оборудованиях, производящих пластмассовые листы и пере-
вязочные веревки, а также в регулирующем узле экструдере. При экспериментах мо-
делью служил регулирующий узел экструдера, так как с его помощью могли быть соз-
даны все заводские условия оборудований, перерабатывающих пластмассы.
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Таблица 1. Порядок изученных материалов различных качеств по износостойкости

Порядок
по износо-
стойкости

1.

2.

3.

4.

Б.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Качества Твердость
материалов

измерительных

GO 3, без терми-
ческой обработки

К 1, закаленная

К 13, закаленная

ВС 3, хромированная

NK, без термической
обработки

BNC 2, закаленная

ВС 3, закаленная

М 1, закаленная

С 60, улучшенная

КО 13, без терми-
ческой обработки

W 8, без термической
обработки

Bebz 2, улучшенная

А 50, без терм. обр.

Ov 200, без терм,
обработки

элементов

180

580

373

570

199

525

703

615

255

201

218

351

160

16С

Шерохо-
ватость

мкм

3,0

5,3

2,2

3,3

2,5

2,5

2,9

0,3

0,3

4,0

3,2

1,0

2,9

3,1

Глубина износа нм после
8-часового изнашивания при
переработке пластмасс

с наполнителем, без наполнителя

1,5

1,65

6,47

11,62

24,14

33,11

34,48

40,83

57,09

56,53

74,41

85,63

109,98

109,34

1,08

0,97

6,19

9,39

17,91

23,61

20,83

35,68

34,25

53,05

55,96

64,44

87,01

105,67

Индекс
износа

h
lк = —
h

2

1,39

1,67

1,04

1,23

1,34

1,40

1,65

1,14

1,46

1,06

1,32

1,32

1,26

1,03
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Рис. 1. Зависимость /кривая износа/ между относительной потерей интенсивности

и глубиной износа в случае измерительного элемента, изготовленного из

стали К 13

/ -
-ф

2

ф ): 1
1

—ф-._

695
U10

4730

Рис. 2. Схема расположения измерительных элементов в верхней губке головки

инструмента, производящего пластмассовые листы
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Рис. 3. Схема измерительных элементов

I. канальная часть вкладыша 2. криптонлрованная
часть вкладыша

3. криптонированная
поверхность

Рис. 4. Схема криптонированного вкладыша

1. канальная часть вкладыша

2. криптонированная часть вкладыша

3. криптонированная поверхность
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Рис. 6. Схема регулирующего узла экструдера
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Рис. ?. Схем* криптониромнинх яаиермтвльиых влвмвнтов, иаготовленных м*
разных материалов
1. криптоиироаанная поверхность



глубина износа, вызванная

переработкой I тонны

пластмасс
300

Рис. 8. Изменение глубин износа, вызванных перервботкой 1 тонны ллвстмвсе
в зависимости от температуры и давления
1. глубина износа, вызванная переработкой 1 тонны пластмасс

70



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ
И СПЛАВОВ ПУТЕМ НЕЙТРОННОЙ РАДИОГРАФИИ

К. Хр. Калчевсна

НРБ

АННОТАЦИЯ

Регистрация деформаций в отдельных сечениях внутренних частей исследуемого

образца при анализе и расчете полей напряжений и деформаций связана с наруше-

нием непрерывности среды и, следовательно, с появлением некорректности в изме-

рениях.

В настоящей работе представлен метод нанесения пространственной координат-

ной решетки с цель» исследования процессов пластической деформации.

ANOTACE

METODIKA SLEDOWfaf PROCESU PLASTICKE" DEFORMACE KOVO A SLITIN
NEUTRONOVOU RAOIOGRAFlf

Ziznam deformacf v ruzn^ch prfirezech zkouienych vzorkfi pfi analyze a vypoC-
tu oblastf najetf a de£ormac£ je mvizin в poruchami kontinua"ln£ho prostfedf a tedy
objevenim se signilu ur£ite formy miteni.

V teto prici je uvedena metoda prostorove soufadnicove raflzky s cflem sledo-

v&ni procesfl plasticke defonaace.
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При анализе и расчете полей напряжений и деформаций поверхностей деталей
или уЗЛОБ конструкций используются методн делительной сетки, муаровых полос, из-
мерения твердости, оптической чувствительности покрытия, фотоупругости. Регистра-
ция деформаций в отдельных сечекиях внутренних частей исследуемого образца связа-
на с нарушением непрерывности среды v, следовательно, с появлением некорректности
в измерениях.

Описываемый метод предлагает использование радиоактивной координатной сетки
для исследования процессов пластического деформирования.

При воздействии нейтронов мсхно получить такую информацию о структуре ме-
таллов, которая не может быть получена даже при помощи рентгеновских лучей.
Нейтроны трудьо взаимодействуют с электронной оболочкой из-за отсутствия электри-
ческого заряда, а вероятность взаимодействия с ядром мала. Большая проникающая
способность нейтронного пучка дает возможность исследовать толстые слои облученно-
го вещества, а не только его поверхность.

Коллимироваяие нейтронного потока позволяет изменение его формы, обеспечение
стационарности лучей во время эксперименте и получение изображения при помощи
чувствительных и излучению элементов.

Коллиматор /1/ для нанесения координатной сетки состоит из пластины с от-
верстиями. Его недостатком является то, что в исследуемом образце фиксируются
лишь точки, преддеформационное положение которых после проведения деформационно-
го процессе установить трудно, а в некоторых случаях невозможно.

В предлагаемой разработке наносится пространственная координатная сетка по
способу, описвиному в /2/. Коллиматор представляет собой биметаллическую пласти-
ну (рис. 1), которея в непрозрачной для нейтронов части имеет проходные кпнвлы,
нарезанные в необходимом направлении. Каналы заполнены прозрачным для нейтронов
материалом.

Благодаря коллиматору возможно ненесение в исследуемом образце пространст-
венной сетки в виде непрерывных линий гарантированной толщины 0,2 мм с шагом
1 мм.

На выходе 11-ого горизонтального канала ( плотность нейтронного потоке
2,7 . 1С" п/сю /в ) экспериментального реактора ИРТ-2С0С установлен посредством
сконструированного для этой цели приспособления коллиматор по способу, описанно-
му в /3/.

На рис. 2 показен снимок радиоактивной эталонной сетки, нанесенной при по-

моши предложенного коллиматора.

После нанесения коорлкнотнсй сетки опытные образцы сваривают нарывом по
угловой схеме на экспериментальном полигоне ИМТК-ВАН. Полученные сразу после
свпрки рентгенографские пленки обрабатываются не Никродексятометре МД-100 для
нахождения координат каждой точки. Относительная ошибке при десятикратном и»ме-
ренки находится в пределах 3-4 *.

На рис. 3 покапан снимок, полученный с рентгенеграфекой пленки сверенного
взрывом образца, от слоя на глубине 20 мм поперечно деформационному процессу•
Использование предложенного метода позволяет н* только определять деформецию
непосредственно в зоне соединения двух материалов, но и ее распределение по глу-
бине образца.
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Для деформированного слоя в зоне соединения характерны три области. Первая

имеет толщину 0,5-1 мм и искажение координатной сетки происходит в соответствии

с особенностями волнообразованкя, отвечающими в данном случае изучаемому процес-

су. При удалении от зоны соединения искажение сетки уменьшается и исчезает ка

расстоянии 2-2,5 длин волны.

На рис. 4 показано волнообразование в зоне соединения двух металлов. Вторая

область имеет ширину до 3 им и является переходной. Ширина третьей - от 7 до

8 мм. Ока отличается линейностью характера деформации.

На рис. 5 показаны поля перемещении, нарисованные по данным измерений. Для

расчета полей деформаций, скорости деформации и интенсивности деформации была

разработана программа для ЭВМ по методу виаиоплвстичнссти. Алгоритм включает

прочтение координат всех узловых точек и расчета полей деформации. На рис. 6

и рис. 7 показаны результаты машинной обработки.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Авт. свидетельство I? 23164 от 10.02.1976 г. НРБ.

/2/ Авт. свидетельство I? 63516 от 21.12.1984 г. НРБ, Хр. Кортенски,

С. Воденичаров, К. Калчевска

/3/ Кортенски, Хр., Калчевска, К., Воденичаров, С : Приложение на неутронната

радиография за изследване на процесите на пластична деформация на материали-

те. Научни трудове, кн. 15 ВНВУ "В. Левски", В. Търново, 1985 г.

Рис. 1

73



о
1

i

i
в
•
•
•

i
•

!
i

i
i
i

i
я
ш
1

1

1

•at

Ш

i
1

ЯВЯЯИШШ 1111 1

Sai-::»::::H:»::.::

шмшп1.1ш:.:!1111.х

^^^^^^шшшшяшяшшшшшшяяшшжш

^^^^^^^^^ |̂̂ ^вввввВаммамай|1

|||Ш»1Ш|!!ПМВЛ
•я «••••aaiiaa^^Hавм*в**«*я«вваяа*^^Н

::.:::•::::::::::•

;i:K;asii;;;iiitiiu

iiiiiiiHiiiHiiSn
• • . • . •(•••••••авяя!



Рис. 5

Pxc. 6

Рис. 7
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TESTOVÁNÍ OPOTŘEBENÍ V ELEKTRÁRNÁCH

G. Hartmann, P. Kulicke

NDR

ANOTACE

V práci jsou ukázány některé hlavní zdroje opotřebení v parogenerátoru a jsou

diskutovány metody testování opotřebení radionuklidovými technikami. Zvláště je vě-

nována pozornost radioaktivnímu značení důležitých částí strojního zařízení, spe-

ciálně jejich povrchu.

Jsou uvedeny a diskutovány výsledky testování opotřebení v uhelných mlýnech,

ve vysokotlakých výměnících tepla, vysokotlakých ventilu a optimalizace vodního

cyklu.

АННОТАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Покеэаны основные источники износа парогенератора и описаны методы измере-

ния износа методом радиоактивных индикаторов. Особое внимание уделяется методу

радиоактивного меченая важных частей машинного оборудования, особенно его по-

верхностей.

Проведены и обсуждены первые результаты измерения износа в угольных мельни-

цах и под высоким давлением работающих теплообменниках и затворах.
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Opotřebení je jev, který se vyskytuje v celé řadě oborů technické praxe. Opo-

třebení způsobuje snížení přesnosti a efektivní funkce strojů, agregátů a jejich

částí a často může způsobit i zničení příslušného zařízení.

V podstatě je opotřebení nevyhnutelné. Důsledkem jsou vysoké výdaje za nutné

opravy nebo výměnu pracovních částí, aby byly zajištěny provozní podmínky a ochra-

na práce.

Snížení těrhto výdajů na minimum je možno provést dvěma způsoby. První zahrnu-

je výzkum mechanismu a rychlosti opotřebení v závislosti na konstrukčních a výrob-

ních parametrech agregátů nebo jejich éástí, např. geometrických rozměrech, kvali-

tě použitých materiálů, mazacích podmínkách, zatížení a výkonu, s cílem nalézt

optimální parametry.

Druhý způsob spočívá v přesné technické diagnóze s cílem stanovit skutečný

stav opotřebení, aby bylo možno plně využít životnost důležitých částí strojního

zařízení.

V praxi je к těmto účelům používána celá řada metod technické diagnostiky, na-

příklad

- přesné stanovení geometrických rozměrů,

- ultrazvukové techniky,

- magnetické a elektrické metody,

- analýza hluku atd.

Radiometrické techniky využívající radionuklidy jsou v současné době méně po-

užívány přes jejich výhody ve srovnání s konvenčními metodami. Jsou to například

- vysoká detekční citlivost radionuklidů,

- použití radionuklidů jako indikátorů,

- stanovení prošlého gama-záření radionuklidů vně strojního zařízení nebo jeho

částí.

Toto umožňuje stanovit rychlost opotřebení v relativně krátkém čase, přičemž v mno-

ha případech není nutno přerušit chod zařízení a provádět jeho demontáž.

Obecně vyžaduje použití radionuklidů zřízení ochrany proti záření, mnohdy ná-

kladné pro konkrétní případ a určitého uživatele. Proto bylo v našem ústavu věno-

váno velké úsilí řešení problému technické diagnostiky v různých průmyslových od-

větvích. V mnoha případech se uživatelům výsledku podařilo dosáhnout poměru nákla-

dů к zisku více než 1 : 100.

V současné době řešíme s použitím radionuklidových metod několik problémů

z energetiky, nebot velké a rostoucí náklady na energetiku jsou mimořádně ekono-

micky důležité.

Značná část těchto výdajů je způsobena procesem opotřebení energetických za-

řízení zvláště v tepelných elektrárnách na hnědé uhlí. Tak např. ve velké tepelné

elektrárně se ročně vydá více než 100 miliónů marek na výměnu a opravy agregátů

v důsledku opotřebení.

Na obr. 1 je znázorněno schema energetického bloku moderního zařízení na hnědé

uhlí, kde jsou vyznačeny některé podstatné zdroje opotřebení.

První agregáty, na které byl zaměřen výzkum, jsou mlýny produkující práškové

hnědé uhlí z předdrceného uhlí. Tento proces je podporován tím, že horké spaliny

jsou odváděny spolu s uhlím. Toto je znázorněno podrobněji na obr. 2.

Vlastní mlýn je schematicky znázorněn na obr. 3.
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Mlýn je vybaven 20 nebo více ocelovými deskami o rozměrech asi 10 x 30 x 80 cm,

které uhlí drtí. Průměr mlýnských kol je více než 3 metry a rychlost je asi

800 ot/min. Výkon takového mlýna je zhruba 1 t/min. U ocelových desek dochází

i většímu nebo menšímu opotřebení, které závisí na takových parametrech jako je

množství uhlí za jednotku času, kvalita uhlí, obsah písku v uhlí a teplota.

Závislost rychlosti opotřebení na těchto parametrech není známa. Tento fakt

způsobuje dvě významné nevýhody.

Jednak mlýny musí být preventivně odstaveny po době kratší než je doba jejich

skutečné životnosti, aby se zamezilo vzniku větších škod. Jednak neexistuje přesné

stanovení provozních parametru, při nichž je opotřebení minimální. Důsledkem toho

jsou značné výdaje, jelikož mlýny se opravují častěji než je zapotřebí.

Systematický výzkum stavu opotřebení vyžaduje velmi dlouhé testovací časy

a je spojen s potížemi, jakož je udržení konstantních pracovních parametrů nebo

časté zastavení mlýna a jeho demontáž, aby bylo možno stanovit opotřebení. Tyto

postupy jsou technicky a ekonomicky nepřijatelné.

Použití radionúklidových technik umožňuje průběžné sledování procesu opotře-

bení na mlýnu, který je v provozu.

Výzkum opotřebení ocelových desek byl proveden značením určitých hloubek ra-
ftfi ft fi

dionuklidem Rb. Radionuklid Rb jsme zvolili proto, že jeho poločas rozpadu

18,6 dne je vhodný vzhledem к předpokládaným testovacím časům. Rovněž detekování

gama záření o energii 1 MeV je snadné z vnější strany mlýna. Další výhodou je mož-

nost provést přípravu vzorku s neaktivním rubudiem, které se až nakonec aktivuje

ozářením neutrony.
Postup značení vzorku je znázorněn na obr. 4.

Do 5 ocelových desek byly ze zadní strany vyvrtány otvory o průměru 5 mm

a hloubce 2, 4 a 6 um od povrchu, jehož opotřebení sledujeme. Do těchto děr byla
fífí

vložena pouzdra obsahující radionuklid Rb, takže 5 desek bylo označeno ve třech

různých hloubkách. Po umístění pouzder do otvoru byly tyto uzavřeny ocelovými vá-

lečky. Jejich horní konec byl svařen s deskou. Pouzdra byla zhotovena г tenké hli-

níkové fólie, naplněna 20 mg chloridu rubidia a ozařována 100 hodin v neutronovém

toku 2.1О13 cm~ 2s~ 1. Výsledná aktivita pouzdra byla asi 37 MBq.

Měření záření se provádělo dvěma scintilačními detektory, sondy byly umístěny

v blízkosti obvodu mlýnského kola, takže každá značená deska procházela v její

blízkosti během rotace. Umístění scintilačních sond je znázorněno na obr. 3. Mě-

řené hodnoty byly registrovány tiskárnou. Zvláštní pozornost se věnovala ochraně

scintilačních sond a kabelu přes nepříznivými podmínkami v okolí mlýna jako je tep-

lota, prach a vlhkost.

Experimenty ukázaly, že popsaná metoda je vhodná pro stanovení opotřebení

v uhelných mlýnech za provoř.u. Testování bylo provedeno během pěti dnů za převážně

konstantních podmínek.

Jak je zřejmé z obr. 5, hloubky opotřebení 2, 4 a 6 mm bylo dosaženo za 38,

67 a 92 hodin. Znamená to, že neplatí předpokládaná Lineární závislost opotřebení

na čase. V prvém přiblížení byla stanovena závislost hloubky opotřebení na čase

ve tvaru.

W = a t n

kde a * 0,02

n x 1,24, jestliže H je dáno v mm a

t v hodinách.
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Dalším krokem je stanovení opotřebení jako funkce vsázky mlýna a různých kvali-

tativních faktorů uhlí. Cílem těchto následujících výzkumů bude stanovit na jedné

straně optimální systém oprav mlýnů a na druhé straně optimální parametry v závi-

slosti na vsázce a kvalitě uhlí.

Dalším důležitým místem v tepelných elektrárnách na hnědé uhlí,kde působí

opotřebení potíže, je vysokotlaký výměník tepla, jak je vyznačeno na obr. 1. Pře-

dehřátím vody před vstupem do parogenerátoru parou z turbíny, viz obr. 1, vzroste

líčinnost zařízení o asi 18%. Proto jsou zcela nutné speciální tepelné výměníky.

Pracují s tlakem asi 20 MPa a teplotou více než 300 C.

Výměna tepla se uskutečňuje svazkem trubek, na jejichž vnitřní straně proudí

voda a vnější pára. Obal tvoří ocelový plášť.. Rozměry takového vysokotlakého výmě-

níku tepla jsou asi 3 m v průměru a výška asi 8 m. Náklady na opravu v důsledku

opotřebení trubek dosahují značné výše - milión marek.

Vzniklé opotřebení je složeno z eroze a koroze vnitřního povrchu trubek,

zvláště v místech velkého zakřivení.

Cílem našeho výzkumu je

- měřit rychlost opotřebení vysokotlakého výměníku tepla za chodu, nebofc přerušení

provozu a demontáž z důvodu kontroly opotřebení jsou u tohoto agregátu ekonomic-

ky nepřijatelné,

- stanovit optimální rychlost průtoku vody v trubkách

- testovat různé chemické režimy vody za běžných provozních podmínek zařízení

Do této doby byla vypracována metoda a ověřena ke stanovení rychlost opotře-

bení průběžně za chodu vysokotlakého výměníku tepla. Bylo použito povrchové akti-

vace částí trubek zvlášt intenzivně opotřebovávaných a měření prošlého gama záření

na vnější straně plástů.

Povrchová aktivace se prováděla ozářením deuterony z cyklotronu. Energie deu-

teronů byla 14 MeV, expozice 10 /oAh. Část trubky asi 30 cm dlouhá byla ozářena

na ploše 1 - 2 cm ,

Ze stejného materiálu ozářeného za stejných podmínek byl proveden test ke

zjištění hloubkového profilu výsledné aktivity postupným odebíráním tenkých vrstev

po přibližně 1 pm a měřením zůstatkové aktivity.

Takto zpracované části trubek s a bez tiplné ochranné vrstvy byly naváženy do

výměníku tepla při jeho opravě. Měření aktivity na vnější straně pláště probíhalo

v období delším než 5 měsíců. Takto bylo možno stanovit opotřebení menší než 1 jum,

ke kterému dojde za několik hodin.

Z experimentu byly vyhodnoceny tyto výsledky, viz obr. 6.

- V částech trubek s típlnou ochrannou vrstvou je rychlost opotřebení 0,03 ûn d"1;

změny kyselosti ve smyčce voda - pára nezpůsobily žádné změny v rychlosti opotře-

bení.

- části trubek bez ochranné vrstvy vykazovaly výchozí rychlost opotřebení 0,35 iim

—1 —1

d , během 100 dnů klesla tato rychlost na 0,15 p d j

Změna kyselosti z kvazineutrální na alkalickou snížila rychlost opotřebení

z 0,15 jm d~ na 0,06 jim d .

dlouhodobá tendence je 0,03 pm á , odpovídající hodnotě stanovené pro případ

trubek s Úplnou ochrannou vrstvou.
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- Vytvoření úplné ochranné vrstvy trvá 15О dnů v případe Kvazineuti A]na

a 300 dnů v případě alkalického způsobu.

Nakonec bylo sledováno opotřebení rekonstruovaných vysokctlakýc-i

hu voda - pára. Původní typ dosahoval životnosti pouze asi 20 nesnú.

sobeno vysokým rozdílem tlaků mezi vstupem a výstupem к lupek - clo ь М

V důsledku toho dochází к intenzivní erozi v oblasti blízko ':•>•-

části trubky. Rekonstruovaná klapka je znázorněna na obr. 7 schematic

ní se liší na přední straně vložkou se vstupní štěrbinou a na zaani ^

kou s několika děrami. Pro omezení eroze na minimum je tato vložko

Stellitu.

r. i ř.: -ek V Okru-

•i'ci!:>-r i ,-:e

Největší opotřebení se předpokládá tehdy, když je klapka jen ьЛК

tzv. že к němu dochází v označených oblastech štěrbiny a proté-íších .,;

obr. 7.

Testování opotřebení se provádělo povrchovou aktivací tec;:'.- ;i>i:

zůstatkové aktivity z vnější strany klapky; šlo o stejný postu;.- ;J4<.- V

testování opotřebení vysokotlakých "ýměníků tepla.

Závislost aktivity a hloubky (hlavně " C o ) je popsána vat.skor.;

:• otevřen;

:r, viz

:.:: ipide

V = 1 5 2 ( 1 - \~)

i, které nás zajímá,kde dZ/dV = - 0,0066 v rozmezí několika /a

V je opotřebení ( fm.")

Z, Z jsou četnosti impulsů s a bez opotřebení.

Testování opotřebení bylo provedeno pro různé mzdiJy . i.>>•..'

znázorněn vzrůst rychlosti opotřebení s rostoucím ruidíU;.- •. L.2'-.i•

LVolves m
\walercycle J

fHeoicxčhonqerJ

Obr. 1.
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SLEDOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH INDIKÁTORŮ
V HUTNICKÝCH APLIKACÍCH SPEKTROMETRICKOU
METODOU

J. Mayer

ANOTACE

Metoda radioaktivních indikátorů má významnou «Slohu při studiu technologických

procesu v provozních podmínkách hutních podniku.

Aktivní vzorky hutních materiálů jsou měřeny na spektrometrickém systému

TS-45OO se dvěmi spektrometrickými řetězci.

V případě multielementárního značení vyžaduje složitá směs použití gama spek-

trometrie ke kvalitativnímu důkazu a kvantitativnímu stanovení radionuklidů.

Multielenentirní značení a spektrometrická metoda nalezly praktické uplatnění

při provozních pokusných tavbách.

Cílem těchto prací je přispět ke zvýšení jakosti hutních výrobků а к rozvoji

moderních technologických pochodů.

АННОТАЦИЯ

ИССЛЕДСЗАНКЕ FUtfCAKTi.BríUX йКДйКАТОРОЬ.ПРйШШБИЫХ Ь KE-
ТШЛУ 1-гачьскс.И ПРАКТИКЕ,с п^кощ*. сиьктнлаЕТРичкского
ИЕТСДА

Метод радяоактивнкх индикаторов имеет больное «качение при научении техно-
логических процессов • производственных условиях металлургических предприятий.

Активные обраSUM металлургических материалов намеряются с помощью спектро-
метрической системн Т* -4S00 с двумя спектрометрическими цепочками.

В случае многоалеиеитеого мечеяня сложная смесь требует использования
гамма-спектрометрии для качественного доказательства и количественного определе-
ния радяонуклндов.

Многоэлементное меченяе и спектрометрический метод нашли практическое при-
менение при производственных экспериментальных плавках.

Целью атях работ является принос в повнкение качества металлургических язде-
лия и в развитие современных технологических процессов.
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Radionuklidy a jaderné metody se začaly v československém hutnictví používat

koncem padesátých let a během uplynulé doby bylo získáno mnoho úspěšných výsledků.

Uzavřené zářiče našly trvalé uplatnění ve výrobních podnicích v oblasti regulační

a automatizační techniky- Významnou úlohu má také využití radionuklidů jako radio-

aktivních indikátoru při studiu metalurgických procesů v laboratorních a provoz-

ních podmínkách.

radioaktivních indikátorů má ve '. JHŽ mnohaletou tradici. Mezi první

práce náležela identifikace původu exogenních vměstků v oceli pomocí radionuklidů

45 35
Ca a studium přechodu síry z paliva do kovu a strusky pomocí radionuklidů S,

kdy aktivita vzorku byla měřena Geiger-Miillerovým počítačem /1/.

Později byl při studiu původu a vzniku nekovových vméstků využíván radionukiid

Ce a jeho aktivita ve vzorcích ocelí a strusek byla měřena jednokanálovým spe-

ktrometrem se scintilačním Nal(Tl) detektorem /2/. Dalším významným krokem к moder-

ním měřicím metodám se stalo využití mnohokanáloveno analyzátoru NTA-512 při měření
196

aktivity radionuklidů Au ve vzorcích hutních materiálů, získaných v úvodní eta-

pě studia rozpouštění.legur v oceli v pánvi /3/. I při použití malé výpočetní tech-

niky bylo zpracování naměřených hodnot pracné a časově náročné.

V současnosti jsou měření aktivních preparátů realizována na spektrometrickém

měřicím systému, jehož základ tvoří 4096-ti kanálový analyzátor TN-45OO s řídicím

procesorem LSI-11/23. Jako terminál slouží barevný displej Spectra Chrome 512 s ope-

rátorskou konzolou a rychlá tiskárna Tally Printer, pamětovým médiem je systém

pružných disku. Zatížení pracuje s operačním systémem RT-11 XM s možností programo-

vání v jazyku Fortran a Basic. Procesor LSI-11/23 slouží к řízení funkce analyzáto-

ru а к vyhodnocení naměřených spekter.

К měřícímu systému jsou přes vlastní 100 MHz analogově-číslicové převodníky

TN-1242 připojeny dva spektrometrické řetězce. Blokové schéma spektrometríckého

systému je na obr. č. 1. Polovodičovou trasu tvoří koaxiální Ge{Li)detektor o ob-

jemu 50 ccm s nábojově citlivým předzesilovačem, napájeným ze zdroje Bertan 342.

Signál z výstupu předzesilovače je zesílen spektroroetrickým zesilovačem TC-222

s korekcí mrtvé doby, к odstranění pile-up efektu slouží jednotky TC-465. Zesílené

napě£ové impulsy v rozsahu od OV do + 8 V jsou přivedeny na vstup převodníku TN-1242.

Sclntilacní trasa začíná sondou Tescint NKG-302 s Nal(Tl) detektorem, která je na-

pájena ze zdroje NBZ-617 T. Impulsy ze sondy jsou zesíleny spektrometríckým zesilo-

vačem Canberra 1417 В a přivedeny na vstup druhého převodníku TN-1242.

Analogové iepulsy ze vstupu převodníku jsou po konversí ukládány do příslufen/-

24-bitové datové paměti analyzátoru. Naměřená energetická spektra jsou zobrazena

na barevném monitoru. Řízení procesu měření, nastavení parametru a základní operace

analyzátoru umožňuje operátorská konzola s tlačítkovým systémem. Spektra a podpro-

gramy nutné к jejich analýze lze ukládat na pružné disky. Výpisy výsledků získaných

analýzou spektra jsou prováděny tiskárnou Tally Printer.

К zpracování naměřených dat se užívají tři výpočetní programy. Program AIA pro

analýzu spekter z polovodičových detektoru slouží к určení polohy píku, к identifi-

kaci přítomných radionuklidů а к výpočtu jejich aktivity. Programem NAI jsou zpra-

cována spektra ze scintilačních detektorů, určitým omezením je nutnost změřit pře-

dem referenční spektra očekávaných radionuklidů. Program FLUX к měření hustoty neu-

tronového toku lze spojit s programem AIA к realizaci bezstandardního provedení

neutronové aktivační analýzy.
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Metody radioaktivních indikátorů jsou využívány v mnoha oblastech hutnického

výzkumu a praxe při řešení metodických otázek v laboratorních podmínkách i při stu-

diu konkrétních problému technologického procesu výroby. Cílem těchto prací je při-

spět к rozvoji moderních technologií a ke zvýšení kvality hutních výrobků.

Pouze v některých případech se jako indikátor používá radiochemicky čistý

nuklid. Takovým případem je studium procesu odsiřování oceli /4/, kdy se jedná

o preparát S z dovozu. Ve vzorcích je nutno pouze kvantitativně stanovit jeho

aktivitu.

Ve většině případů se jedná o měření vzorků hutních materiálů, ve kterých se

nachází více radionuklidů, jejichž přítomnost je třeba dokázat a kvantitativně

určit. Příčinou může být skutečnost, že při přípravě aktivního indikátoru v jader-

ném reaktoru se aktivují také jiné složky přítomné v aktivovaném materiálu. Příkla-

dem muže být příprava indikátoru Mn, kdy aktivací feromanganu vznikají také ra-

dionuklidy Fe a Co. V této situaci je nutné použít metodu spektrometrie záření

gama, rozlišení radionuklidů Fe a Co vyžaduje polovodičový detektor /obr.

č. 2 a 3/. Tento požadavek zdůrazňuje fakt, že uvedené prvky mohou v průběhu sledo-

vaného procesu reagovat různým způsobem, což znamená, že dochází ke změně jejich

poměru v různých fázích a různých materiálech.

Také tehdy, požadujeme-li současné sledování více různých fází nebo etap zkou-

maného procesu, vzniká složitá směs radionuklidfi, jejich kvalitativní důkaz a kvan-

titativní stanovení není bez pomocí spektrometrie možné. Jedná se například o stu-

diu» procesu legování oceli, kdy se několik kusů legur značí současně různými ra-

dlonuklldy v průběhu jedné provozní pokusné tavby a úkolem je stanovit obsah použi-

tých indikátoru ve vzorcích oceli, které se odeberou v různých časech odlévání.

Některé otázky týkající se využití polovodičové spektrometrie v hutnickém vý-

zkumu byly řešeny včetně sledování separačního postupu přímé chlorace za použití

standardní oceli BCS a oceli vyrobené ve VÍSKG v jakosti 11 378. Potřebná množství

oceli byla ozářena v reaktoru a po zředění neaktivním materiálen byly lisování» při-

praveny vzorky pro spektroaetrická meteni i následné zpracování /obr. č. 4/. V na-

měřených spektrech bylo možno kvantitativně stanovit radionuklidy 5 4Mn, 5 9Fc a 6 0Co,

u standardní oceli také 5 1Cr, 1 8 2Ta a I 8 7W.

Měření prokázala výhody polovodičových GefLi) detektoru ve srovnání se scintí-

lačníal detektory, a to zejména v případech, kdy je nutno měřit a analyzovat slo-

žitá spektra při použití většího počtu radioaktivních indikátoru nebo při aktivaci

hutních materiálů, kdj 'ominantní složkou je železo. Vyšií rozlišovací schopnost

a možnost snazšího kvř- .itatívního rozlišení používaných radionuklidfi, jako např.
4 6Sc, 5 9Fe а 6°Co, i při relativně nízkých aktivitách, převažuje nad nižší «Ičlnností

detekce polovodičového detektoru. Uvedené rozlišení je nezbytnou podmínkou využití

nultlelementárního a polykoaponentního značení.

Polovodičová spektrometrie umožňuje použít jako radioaktivní indikátory radio-

nuklidy uvedené v tabulce č. 1. Výběr vhodné kombinace radionuklidu je určen cha-

rakterem sledovaného technologického procesu 1 fyzikálně-chejaickýmí vlastnostmi

prvku používaných jako indikátory a MUSÍ být proveden individuálně s ohlede* na

konkrétní řeiený problém.

Mezi důležité otázky výroby vyšších jakostních značek ocelí n* konvertorech

patří zjištění rychlosti rozpouštění legujících přísad a dosažení vysoké homogeni-

ty chemického složení výválku. V rámci vývoje technologie výroby stfednilegovanych

ocelí byly pomocí radioaktivních indikátorů řešeny otázky rozpouštění vybraných fero-

slitin v tekuté oceli v pánvi /5/.
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Pro tento účel byla zvolena metoda bodového značení geometrických středů těles

tvaru krychle. Okamžik prokázání aktivity u prvního vzorku oceli z pánve byl posu-

zován jako minimální čas potřebný к rozpuštění tělesa daného rozměru, stupeň homo-

genizace byl určen z výsledku spektrometrických měření vzorků odebraných v průběhu

lití.

Pro značení pokusných těles byly použity radionuklidy Cr, Ag, Sb,

181 162 198

Hf, Ta a Au ve formě kovových granulí nebo fólie tak, aby bylo možné vzá-

jemné rozlišeni druhu i kusovosti legur dodávaných do pánve. Veškerá spektrometric-

ká měření musela být realizována bezprostředně po provedení experimentu a přípravě
122 198

vzorků. Zásadním důvodem bylo použiti krátkodobých radionuklidů Sb a Au.

Jako etalony pro kalibraci systému byly připraveny stery použitých radionukli-

dů. Při multielementárním značení byla připravena modelová spektra měřením směsi

radionuklidů pro danou tavbu. Příklady energetických spekter odebraných vzorků jsou

uvedeny na obr. č. 5, 6 a 7 .

Možnosti využití spektrometrického systému pro roultielementární značení vedly

ke snížení počtu plánovaných taveb а к jejich přiblížení reálným provozním podmín-

kám pomocí paralelního značení pokusných těles legujících přísad, různého druhu

a různé velikosti, vhodnými radionuklidy.

Při řešení problenatiky výskytu vnitřních a povrchových vad plechů byla uplat-

něna metoda současného stopování dvou možných zdrojů oxidických nečistot /6/. Při

provozních tavbách byl paralelně značen dezoxidační hliník radionuklidem Se pomo-

cí aktivní předslitiny Al-Sc /obr. č. 8/ a kokilový zásyp radionuklidem i 4 1Ce ve

formě oxidu cericitého.

Z Místa výskytu vad lokalizovaných ultrazvukem byly odebrány vzorky, problémy

činila jejich nalá haotnost. Další vzorky byly připraveny vrtáním základního mate-

riálu. Spektrometrlcká Měření vzorků připravených lisováním navrtaných třísek,

získaných izolátú 1 vzorků byl- provedena na systému TN-4SOO. Na obr. č. 9

je spektru» vzorku oceli a na obr. č. 10 a 11 spektra dvou izolátů oxidických vměst-

ků. Uvedená spektra dokumentují obsah aktivního indikátoru Se v oblastí vnitřní

vady vzorku odebraného z roviny dvojitosti, v podpovrchové oblasti nebyla přítom-

nost 8c prokázána. Výsledky naznačily, že vznik dvojitosti souvisí s procesem

dezoxldacs a jisté zlepšení jakosti lze očekávat změnou režimu dezoxídace.

V případě povrchových vad byla jednoznačně prokázána přítomnost radionuklidů

Ce ze značeného zásypu ve vadách typu puchýřů. Výskyt těchto vad souvisí se způ-

sobem ošetření hladiny oceli při lití a použitý zásyp se podílí na jejích vzniku.

Přítomnost radionuklidů Se, odpovídající oxidu hlinitému vznikajícímu při dezoxí-

daci, nebyla v těchto vadách prokázána.

Pro provozní metalurgii plynulého odlévání oceli jsou velmi důležité informace

с průběhu krystalizace a o tvaru tekutého jádra v kontislitku. Pomocí aktivně znače-

ného '-Ict-i ' metodou detekce průchodu bodových zářičů byla zjiiEována hloubka teku-

tého jádra ve tlitcích vyráběných na zařízeních pro plynulé odlévání radiálního

a vertikálního tyt-u.

V rámci úvodních pokusných prací metodického charakteru bylo zkoušeno několik

způsobů předběžné tSpravy a dávkování budových zářičů i indikátoru pro objemové

značení. Pro celoobjemové značení olova byl vybrán pro své vhodné fyzikálně-chemic-

ké vlastnosti Aitimon, jehož aktivací vzniká dostatečné množství radionuklidů

Sb, který emituje záření gama o energii vhodné ke spektrometrickému měření. Vý-
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bér vhodrr :h i*-.lionuklidQ pro bodové zářiče byl uskutečněn z hlediska možnosti je-

jich pří» г .tivací dostupného materiálu v reaktoru a jejich vzájemné rozlišitel-

nosti P' ™" j. spektrometrie záření gama. V rámci vývoje vhodné metodiky byly ověřo-

vány radionuklidy
 46Sc, 6 0

Co.
 1 1 O m

A g ,
 1 2 4

Sb,
 1 8 1

Hf a
 1 8 2

Ta /7/.

V průběhu provozních pokusů slouží realizovaná radiometrická měření jako pod-

klad pro přípravu příčných i podélných řezů kontislitku v místech se zvýšenou akti-

vitou a očekávaným výskytem jednotlivých zářičů. Po autoradiografickém zpracování

a fotografické dokumentaci -jsou spektrometrická měření za účelem určení jednotli-

vých radionuklidú realizována přímo na sledovaných řezech a na vzorcích třísek

připravených navrtáním v místech určených na základě analýzy autoradiogramů.

Výsledky spektrometrických meřer.í slouží zpětné к přiřazení jednotlivých ra-

dionuklidú odpovídajícím maximům aktivity na grafických záznamech radiometrického

proměřování kontislitku.

Na autoradiograrau řezu 3-B je zachycena zajímavá, i když ne příliš vhodná si-

tuace, při které došlo v relativně malém objemu slitku к zachycení několika bodo-

vých zářičů /obr. č. 12,, přičemž došlo i к jejich netavení, pravděpodobně po za-

chycení na rozhraní tekuté" a pevné fáze. Tuto skutečnost potvrzují i energetická

spektra /obr. č. 13, 14 a 15/ získána měřením vzorku oceli, připravených navrtáním

kontislitku v rovině kolmé na uvedený řez. V levé části autoradiograrau se objevuje

zatečené stříbro značené radíonuklidem Ag /obr. č. 16/ a celý objem slitku je

kontaminován radionuklidem Hf. Použití spektrometrické metody umožnilo v tomto
| Ol

případe určit pomocí vrtaných vzorků také rozložení radionuklidú Hf v rovině

řezu.

Autoradlogramy podélných řezu vzorku 4/2 poskytují informace o charakteru

pohybu tekuté fáze po dosazování /obr. c. 17/. Na základě spektrometrických měře-

ní bylo zjištěno, že aktivita radionuklidú Sb ze značeného olova je překryta

aktivitou radionuklidú Ag z předcházející tavby, kdy doilo ke kontaminaci znač-

ného objemu tekuté fáze /obr. č. 18 a 19/.

Na základě získaných poznatku bylo rozhodnuto používat jako bodové zářiče ra-

dionuklidy 6 0Co a A? v molybdenových pouzdrech. Zářič 6 0Co je umístěn do olově-

ného tělesa značeného radionuklidem l 2 4Sb. Zářič l l O mAg slouží j«ko duplicitní zna-

čení ke konfrontaci zjištěných údajů.

U posledních provozních experimentu výsledky spektroraetrických měření potvrdi-

ly radiometricky zjištěné polohy i druh bodových tátítu, současně však v

případech prokázaly kontaminaci slitku natavením použitých zářičů.

Literatura

/1/ Sborník o využití radioisotopu v hutnictví, Praha 1961

/2/ Cymorek, J., Hone, J., Mrázek, L.: Vývoj radioisotopových stopovacích metod

pro metalurgický výzkum, Výzkumná zpráva VtfHZ - RI/35, Třinec, srpne 1973

/3/ Hons, J., Mrázek, L., Mayer, J.: Sledování rozpouštění ferochromu v pánvi po-

mocí radionuklidú zlata, Hutnické listy 33., č. 4, 279-281 /1981

/4/ Hons, J., Mayer, J., Mrázek, L.: Průzkum procesu odsiřování na kyslíkovém kon-

vertoru, Výzkumná zpráva vtfHŽ - RI/146, Dobrá, listopad 1986

/5/ Hons, J., Mrázek, L., Mayer, J.: Roupouštění a homogenizace silJJtomanganu

v pánvi za konvertorem Oxyvit, Výzkumná zpráva VtfHŽ - RI/137, Dobrá, listopad

1985

88



/6/ Hons, J., Mayer, J., Mrázek, L.: Vliv dezoxidace oceli hliníkem na výskyt vad

vývalků. Výzkumná zpráva VÚHŽ - RI/117, Dobrá, prosinec 1982

/7/ Mrázek, L. , Hons, J. , Mayer, J.: Krystalizace a tuhnutí oceli. Výzkumná zpráva

VÚHŽ - RI/134, Dobrá, září 1985

Tabulka 1 Přehled nejčastěji používaných radioaktivních indikátorů

Nuklid

4 6
Sc

5 1
Cr

5 4
Mn

5 9
Fe

6 0
Cc

1 1 O r a
Ag

1 2 2
S b

1 2
<Sb

l41Ce
1 8 1Hf

1 8 2
Ta

1 9 8
A U

32
p

3 5
S

Poločas

rozpadu

83.9

27.8

312.5

44.6

5.3

250.4

2.7

60.2

32.4

42.5

115.0

2.7
14.3

87.0

d

d

d

d

r

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Emi tova
záření ga

(keV)

889.3
1120.5

32О.1

834.8

1099.3
1291.6

1173.2
1332.5

657.7
864.7
1364.2

564.1

602.7
JG91.O

145.5

346.0
462.2

1121.2
1189.8
1221.3

411.8

iné
tma

beta

beta

(%)

100.0
1OO.O

9.8

99.8

56.0
44.0

99.9
1OO.O

94.4
73.5
25.9

63.0

96.1
50.0

49.3

12.0
83.0

37.0
17.1
28.9

95.5

Forma

slitina AlSc

granule kov

ferromangan

práškové Fe, ocel

granule kov

granule kov

šupiny kov

šupiny kov

slitina AlCe, oxid

práškový

drát kov

fólie kov

ferrofosfor

element, síra
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Obr. 1 Blokové schéma spektrometrického měřícího systému
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54.

Obr. 2 Spektrum aktivovaneho vzorku feromanganu

Obr. 3 Spektrum izolatu z oceli znacene radionuklidem

Obr. -i Spoktrum aktivovaneho vzorku oceli jakosti ]i 378
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Obr. 5 Modelove spektrum sraesi radlonuklidu pro tavbu 41420

Obr. 6 Spektrum vzorku oceli A 02 z tavby 41420

Obr. 7 Spektrum vzorku oceli A O8 z tavby 41420
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Obr. 8 Spektrum aktivovaneho vzorku slitiny AISc

Obr. 9 Spektrum vzorku oceli L i z tavby 88622

Obr. 10 Spektrum izol<Stu oxidicktfch vmestkfl H 2 S
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Obr. 11 Spektrum izoldtu oxidicky"ch vmestku H 2 P

Obr. 12 Autoradiogram podelneho fezu slitku SZ - 3B

Obr. 13 Spektrum vrtanebo vzorku oceli "6" ze slitku 3B
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Obr. 14 Spektrum vrtaneho vzorku oceli "5" ze slitku 3B

Obr. 15 Spektrum vrtaneho vzorku oceli "2" ze slitku 3B

чОЬг. 16 Spektrum vrtaneho vzorku oceli "4" ze slitku 3B
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Obr. 17 Autoradiogram podelneho rezu slitku SONP - 4/2

Obr. 18 Spektrum vzorku oceli "8" ze slitku 4/2

Obr. 19 Spektrum vzorku oceli "7" ze slitku 4/2
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ЯДЕРНЫЕ ТЕХНИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ОГНЕУПОРНОЙ
ФУТЕРОВКИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ В С. Р. РУМЫНИИ

Л. Стайку

СРР

АННОТАЦИЯ

В работе представлены: современное состояние и перспективы развития в СРР

методов, позволяющих наблюдать эа ианосом футеровки доменных печей.

Метод маркировки футеровки доменных печей, применяемый в настоящее время

в СРР основывается на использовании радиоактивных изотопов.

В работе изложены также соображения относительно возможности применения

стабильных изотопов для маркировки доменных печей. Вид растворимого изотопа

в этом методе определяется нейтронно-ективеционным анализом.

ANOTACE

JADERNE METODY POUZfVANtf PRO ZJlStfOV&jf OPOTREBENf OHNIVZDORNE

VYZDfVKY VYSOKYCH PECf V RSR

V prici je ukizab souSasny
1
 stav a perspektivy rozvoje metod, dovoluj£clch

sledovat opotfebenf vyzdfvky vysoky'ch pecf v Rumunsku.

Metoda znafienf vyzdivky vysok^ch peci, pouiivanA v souCasne dobe v Rumunsku,

je zalo2ena na vyu2itf radioizotopu.

V pr^ci jsou tei uvedeny dvahy о mo2nosti vyusSitf stabilnfch izotopu pro

znaeenl vyzdivky vysokych pecf. RozpuSteny izotop se pfi teto metode stanovuje

neutronovou aktivafinf analyzou.
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МЕТОД РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

Метод маркировки огнеупорной кладки доменных печей радиоактивными изотопами

широко применяется в настоящее время в СРР.

Метод состоит в размещении радиоактивных источников в огнеупорной кладке

доменной печи в различных зонах и на разных глубинах кладки. Источник, уносимый

чугуном, который из-за износа огнеупора дошел до соседства с ним, смещается из

кладки доменной печи и растворяется в металле и шлаке. Исчезновение источника

и следовательно появление износа огнеупорной кладки в меченном месте, устанавли-

вают двумя способами в зависимости от зоны расположения источников в доменной

печи (рис. 1). Таким образом, из-за того, что источники из лещади, размещены на

больших расстояниях внутри доменной печи, эти источники недетектируемы снаружи,

а их исчезновение ив кладки установлено радиоактивностью чугуна и шлака ( источни-

ки 1-4, рис. 1). Но в горке, так как источники расположены на расстояниях до

0,5 * 0,8 м от наружной стороны доменной печи источники 5 + 34, рис. 1 их де-

тектирование проводится при помощи детектирующего эонда, расположенного на кожу-

хе доменной печи.

При нечении лещади используются гамма-источники разных энергий:

Со-60 (1,17 и 1,33 МэВ)

Ag-110m(0,66 и 0,86 МэВ)

а также ̂  -источник

Т1-204 ( E u a v = 0 , 7 6 МэВ )
На К*

Для мечения горна используются также источники Со-60.

При определении значения активности источников, используемых при мечении,

следует иметь в виду следующее, а именно:

- высший предел активности источников для того, чтобы удельное радиоактив-

ное загрязнение чугуна, полученного при растворении источника в чугуне, не пре-

вышало допустимого предела в ССР:

- 7,4 кБк/кг для радионуклидов с I . < 1

- 0,74 кБк/кг для Со-60

- минимальная активность, детектируемая как на чугунных и шлаковых образцах,

так и на наружней стороне доменной печи, определяется в свою очередь конструктив-

ными и технологическими параметрами доменной печи ( величина, полезный объем, дли-

тельность кампании и т.д.), а также техническими характеристиками детектирующей

аппаратуры.

Наблюдение за развитием износа проводится либо спектрометрическим измерени-

ем радиоактивности, отбираемых в этой цели чугунных и шлаковых образцов, либо

измерением скорости счета напротив источника, на кожухе доменной печи.

Детектирование радиоактивности чугуне и шлака производится в лаборатории на

отбираемых из чугуна и шлака образцах, при помощи спектрометрической аппаратуры,

составленной из: сцинтилляционного спектрометрического зонда TSF 50, свинцового

экрана для уменьшения радиационного фона, измерительного прибора NUMECINT 88 и

спектрометрического блока SID 88. Значения минимальной удельной активности,

детектируемой в чугуне для Со-60, Ag-110m и Т1-204, установлены вычислительными

программами, разработанными для этой цели, используемыми на вычислительной машине

98



ИФЯТ и опытно проверенными.

Для Со-60 и Ag-110m, при значительной скорости счета и при времени измерения

приблизительно 10 мин., эти значения являются

- 75 Бк/кг для Со-60
- 37 Бк/кг для Ag-110m

Что касается Т. 1-204, имеются в виду удельные активности, как в чугуне, так

и в шлаке, так как Т1 можно переобнаруживать с большей вероятностью в шлаке,

чем в чугуне. Минимальные детектируемые активности были рассчитаны:

- 925 Бк/кг для чугуна

- 130 Бк/кг для шлака

Для источников, детектируемых снаружи, производится только Со-60 так как

этот радионуклид обладает жестким излучением, способным проходить через конструк-

тивные элементы стены доменной печи. Расчет активности этих источников исходит на

чувствительности детектирующего зонда, которой в момент мечения должен обладать

вне доменной печи представительным сигналом, т.е. в четыре раза больше радиацион-

ного фона, измеряемого на доменной печи. Для сцинтилляционного зонда S19 М,

соединенного с переносным счетчиком NMP-78, определяли мощность дозы, необходи-

мой для записи этой скорости счета: D = 0,2 М 3 в/г. Используя соотношение

1

можно, следовательно определить активность источника, где:
tf M З в м

К у = константа ионизации для Со-60: 0,35 *
•j ИБк.2

В = коэффициент "build-up"
л = линейный коэффициент ослабления (10" ,м~ ) , то есть толщина
' А • —2

ослабляющего слоя i (10 м), соответственно.

WiiXi = расстояние источник - детектирующий зонд ( М )

Для оценки "В" расчет производится по формуле Бергера, несмотря на то, что

пучок, излучаемый радиационным источником, частично коллкмирован через зааор

между элементами охлаждения.

В CFP этот метод в настоящее время применяется на металлургических комбина-

тах.

МЕТОД РЕАКЦИИ ГАММА-НЕЙТРОН

Этот метод основывается на фотонейтронном эффекте: под действием гамма-млу-
чения ядра некоторых материалов испускают нейтроны. Мишени ив этого материала
(Be или ВеО), подготовленные в виде пластин, располагаются в определенных местах
в огнеупорной кладке доменной печи. Контроль существования бериллиевых пластин

в кладке осуществляется гамма-источником и детектором для испускаемых нейтронов.

Когда износ в огнеупорной кладке достигает бериллиевой пластины, она подает, и

реакция ( Y, п) исчезает, что можно увидеть при отсутствии сигнала от детектора*

В качестве гамма-излучающих радионуклидов можно выбирать только те, анергия кото-

рых превышает 1,63 МэВ, в соответствии с порогом ( Т, п ) реакции на Be*
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Ocofoe npc-HM.vir.fc" во ат о го метода, по сравнению с иэлучэвжим источником
Со-60 состоит в том, что радиоакткыюе загрязнение чугуна полностью отсутствует,

выход нейтронов имеет место только по время внеч-н.го гамме-облучения Ве-плвсткк.
Более того, существенно понижается риск оолуче.чкя тэаботэюших лиц на демонтаже
кладки во время капитального ремонтп дсменгнх печей.

В СРР метод пока не йенсльэуртся в промышленном мьсн-табе. Еще нет надежных
гамма-излучающих установок и npvroopoa для детркткровения нейтронов.

Помимо вышеупомянутых методов, экспериментируете* метод "меченых нерадиоак-
тквкых изотопов" для контроля ИЗНОСР огнеупорной кладку, доменных печек. Вид
растворимых изотопов в чугуне устанавливается методом активационного анализа или
маес-спектрометрией.

Как раньше указывалось, в СРР метод ме.ркировки радиоактивным изотопом широко
применяется для контроля износа огнеупорной КЛЕ-.ДКИ С целью увеличения надежности,
предупреждения анарий и сверления, как к для оптимального управления технологичес-
кими процессами, потому что этот метод позволяет узнать "цектровку"доменной печи
во время ее работы.

Шахта

OzSejocmt ГОрК

i ' l R T . i
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ROZPUSTNOST LEGUR V PÁNVI

B. Loňský, J. Hons

ANOTACE

Znakem jakosti legovaných ocelí je dosažení vysoké homogenity chemického slo-

žení. Pro sledování rozpouštění legur byla zvolena krychlová tělesa /50 mm - 130 mm/

z FeCr, FeMn, SiMn a FeTi značená v geometrickém středu vhodným radionuklidem.

Vzorky oceli byly odebírány z pánve, z proudu při lití i z vyválcovaných so-

chorů. Přítomnost a aktivita indikátorů byla zjištována spektrometrií záření gama.

Použití analyzátoru TN-45OO umožnilo současné sledování několika různých legur i ve-

likostí těles v průběhu jedné tavby. Metoda umožňuje stanovit dobu nutnou к rozpouš-

tění legury i к dosažení homogenizace a byla využita při provozních aplikacích a na

základě výsledků byla realizována řada technologických opatření se značným ekono-

mickým přínosem.

АННОТАЦИЯ

РАСТВОРИМОСТЬ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК В КОВШЕ

Знаком качества легированных сталей является достижение высокой гомогенности

химического состава. Для изучения растворения легирующих добавок применялись куби-

ческие тела 50 мм - 130 мм иг FeCr, FeMn, SiMn и FeTi, меченные в геометри-

ческом центре подходящим радионуклидом. •

Пробы стали отбирались из ковша, из потока при разливке и из проката. При-

сутствие и активность индикаторов определялась при помощи гамма-спектрометрии.

Использование анализатора TN-45OO позволило одновременно анализировать несколько

разных легирующих добавок и размеров кубических тел в течение одной плавки. Ме-

тод дает возможность определить время, необходимое для достижения гомогенизации,

и использовался в промышленном масштабе, и на основании результатов была прове-

дена реализация ряде технологических мероприятий со значительным экономическим

эффектом.
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Jedním z otevřených problémů současné metalurgie je studium rozpustnosti legur

a dosažení vysoké homogenity chemického složení oceli. Tato problematika nabývá na

významu zejména při převádění výroby vysoce jakostních ocelí z SM pecí na kyslíkové

konvertory. V technické literatuře je studiu rozpustnosti pevných legur v kovové ta-

venině pomocí radionuklidů věnována dostatečná pozornost. Z pracovních postupů po-

psaných v literatuře jsou nejčastěji používány tyto metody:

1. bodové značení kusů legur

2. objemové značení kusů legur.

V prvém případě se doba potřebná к rozpuštění bodově značeného kusu stanoví

prvým zjištěním radioaktivity ve vzorku oceli. Zjištěná aktivita může být v závis-

losti na vzájemné poloze místa odběru vzorku a značeného kusu v roztavené oceli

/která je víceméně náhodná/ buá na úrovni pozadí nebo extrémně vysoká. Nelze vylou-

čit ani ten případ, kdy v okamžiku rozpuštění 'tj. při přechodu zářiče do taveniny/

je vzdálenost mezi odebraným vzorkem a zářičem tak veliká, že aktivita není vůbec

registrována. Pro hutníky je však důležitější stanovit čas homogenizace taveniny

/čili homogenizace indikátoru v tavenině/. Příprava vzorku kusových feroslitin zna-

čených v geometrickém středu bodovým zářičem je velmi obtížná. Problematické je vy-

tvorsní zaváděcího kanálku do středu kusů křehkých a tvrdých feroslitin.

Druhá metoda vyžaduje značení celého objemu experimentálních kusů feroslitin.

Značení se provádí přetavením feroslitiny s dobře rozpustným radionuklidem. Z tave-

niny se odlévají pravidelné zkušební kusy. Zjištění prvé aktivity v odebraném vzor-

ku oceli v tomto případě nesignalizuje úplné
1
 rozpuštění značené feroslitiny, ale pou-

ze její povrchové natavení. Při tomto uspořádání pokusu lze stanovit pouze čas homo-

genizace taveniny, který je dán dosažením konstantní, resp. maximální aktivity roz-

tavené oceli v pánvi nebo při odlévání.

Na základě analýzy literárních údajů a zejména po zvážení provozních podmínek

ocelárny, pro niž byly tyto práce prováděny, bylo rozhodnuto použít bodové značeni

a jednotný tvar pokusných těles. Byly zvoleny krychle s odstupňovanou délkou hrany

50,75,100 a 130 mm /viz obr. 1/. Krychle byly odlévány ze studovaných feroslitin

a to: FeCr, PeMn, SiMn a FeTi v jakostech běžných v daném provozu.

Při přípravě odlitku z feroslitin bylo nutné vyřešit celou řadu metalurgických

problémů, např. velikost a způsob odstraňování nálitků, náklonnost ke tvorbě trhlin

nebo rozpadovosti, vytvoření zaváděcího kanálku a další. Byl vyvi.nut optimální pra-

covní postup, založený na odlévání do pískových forem na šamotových podložkách,

zvětšení nálitků na objem odlévaných kusů, používání podnálitkových vložek a "jader"

z měkké oceli. Tzv. "jádra" z tyčí z měkké oceli sloužily к vyvrtání zaváděcího ka-

nálku о ф 6 nebo 8 mm do geometrického středu krychle а к vytvoření šroubového

uzávěru.

V oblasti měřicí techniky byl z počátku používán scintilační detektor NaJ-Tl

a měřicí aparatura TESLA NZQ 714 T nebo spektrální analyzátor NTA 512. Takové uspo-

řádání měřicí techniky bylo dostačující pro vyhodnocení jednoho, maximálně dvou po-

kusných těles, označených různými radionuklidy. Z toho vyplývala nutnost provádět

samostatné pokusné tavby pro každou feroslitinu a každý rozměr značené kostky. Znač-

ný pokrok přinesla instalace mnohokanáloveno analyzátoru TRACOR TN 4500 s Ge(Li) po-

lovodičovým detektorem.

Vysoká rozlišovací schopnost, možnost současného měření a kvantitativního vyhod-

nocení směsi radionuklidů v gamaspektru umožnily přikročit к polykomponentnímu znače-
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ní. Byl vypracován software pro automatickou izotopovou analýzu. Tato inovace měři-

cí techniky umožnila současné sledování několika velikostí pokusných těles /krychlí/

a různých feroslitin v jedné experimentální tavbě. Na základě vhodných radiometric-

kých vlastností, tj. aktivačního průřezu, poločasu rozpadu a rozlišovací schopnosti

v energetickém gamaspektru byla vybrána řada spektrálně čistých kovů. Ozářením těch-

to kovů v jaderném reaktoru byla připravena řada bodových zářičů, které byly použi-

ty při provozních pokusech. Podmínky ozáření byly vypočteny tak, aby celková aktivi-

ta všech zářičů v tavbě nepřekročila hodnotu 0,1 GBq/t oceli /tab. 1/.

Úspěch provozní aplikace je podmíněn odběrem vzorků tekuté oceli z pánve a li-

cího proudu v krátkých časových intervalech. Ke vzorkování oceli je použita ponorná

sonda, která umožňuje vzorkování oceli z hloubky asi 60 cm pod hladinou oceli v pán-

vi. Tato ponorná sonda neumožňuje vzorkování oceli, během odpichu. Vzorky lze z pán-

ve odebírat teprve ke konci odpichu, kdy hladina oceli vystoupí tak vysoko, aby se

sonda ponořila pod hladinu. Ponorná hlavice sondy je znázorněna na obr. 2. Odběr

vzorků z licího proudu je realizován dvoudílnou plechovou kokilkou s vtokem z šikmo

seříznuté křemenné trubičky. Na obr. 3 je znázorněna kokilka a odebraný vzorek, kte-

rý po oddělení vtoku je bez další úpravy použit к měření. Sevření odběrové sondy do

svařovacích kleští na dlouhé tyči umožňuje odběr vzorků z licího proudu s kadencí

30 - 90 sec.

Metoda bodově značených krychlí se osvědčila i při simulování okrajových pod-

mínek v běžné produkci. Byla provedena řada zkoušek se zachycováním malých případně

lehkých kousků feroslitin v pánvové strusce. Bylo zjištěno, že postupné rozpouštění

feroslitiny v průběhu odlévání způsobuje zvýšení obsahu legury v ingotech poslední

licí desky. Snížení měrné hmotnosti pokusných feroslitinových krychlí bylo dosaženo

jejich obalením směsí žárobetonu s koksovou drtí. Tlouštka vrstvy byla 1 - 3 cm.

Výše zmíněná metodika značení legur a stanovení použitých radionuklidů pomocí

gamaspektrometrie byla použita při několika desítkách provozních aplikací. Tak např.

v třinecké konvertorové ocelárně bylo na základě zkoušek upuštěno od dávkování teku-

tých feroslitin a místo přetavovacích pecí na FeMn byla postavena jen hrubá třídírna

pro odstranění kusů nad 100 mm. Ve Vítkovicích bylo zavedeno dávkování feroslitin do-

pravníkem místo jednorázového nasypání do pánve skipem. Rovněž bylo stanoveno, že

pro homogenizování legur malé zrnitosti postačuje míchání inertním plynem po dobu

3 min.

Tabulka 1 Přehled vlastností použitých indikátorů

radionuklid

5 1
Cr

9 9
Mo

1 1 O
Ag

1 2 4
S b

181
H f

1 8 2
T e

1 9 8
A u

9 5
Zr

bod tání

1615

2620

960

630

1700

2936

1О63

1900

bod varu

2200

5540

1950

138О

32ОО

4000

200O

2900

poločas rozpadu

27,8 dne

66,2 hod.

25O,4 dne

60,2 dne

42,5 dne

115,0 dne

2,7 dne

65,O dne
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Obr. 1 Tvar a úprava pokusných těles - odlitky feroslitin

Obr. 2 Hlavice ponorné sondy

Obr. 3 Vzorkování oceli z licího proudu - uchycení odběrové sondy, rozevřená

kokilka a odebraný vzorek
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РАДИОИНДИКАТОРНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В ЛИТЕЙНЫХ СЛИТКАХ

X. Райчев, Ц. Пенева, Л. Бояджиев

НРБ

АННОТАЦИЯ

Представлена возможность исследования процессов кристаллизации металла

с помощью рвлиометрического сканирования и обработки ленных на микро-ЗВМ при

непрерывной разливке чугуна.

Этот способ позволяет получить объемное изображение жилкой фазы, а теп

самым иметь информацию о влиянии разных технологических факторов не процесс

кристаллизации.

ANOTACE

RADIOINDIKATOROVA METODA SLEDOVANf KRYSTALIZACNfCH PROCESO

V LITYCH INGOTECH

Pomocf radiometrickeho skenovanf a zpracovdnf ddaju na mikropocftaci je aki-

z^na mozncst sledov^nf krystalizace kovu pfi kontinua'inim odlevini litiny.

Tento zpusob dovoluje ziskat prostorove zobrazeni tekute fize a tim i informa-

ce о vlivu ruznych technologickych cinitelu na proces krystalizace.
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На современных литейных заводах применяется технология непрерывного литья

металлов. Эти технологии существенно влияют на качество получаемых отливок -

улучшают физико-механические свойства полупродуктов, в также уменьшают количе-

ство отходов.

При разработке и контроле разливки металла важно звать форму фронта кристал-

лизации и глубину жидкой фазы. Это позволяет определить влияние таких технологи-

ческих параметров, как: способ подачи в кристаллизатор жидкого металла, скорость

литья, эффективность действия кристаллизатора, температура охлаждающей воды а

также зона вторичного охлаждения процессе затвердевания металле.

Среди методов /1,2/, с помощью которых можно исследовать процесс кристалли-

зации, наиболее полезными являются методы радиоактивных индикаторов и авторадио-

графии /3-6/.

В прошлом мы использовали в качестве радиоактивного индикатора сплав

золота-198 и алюминия (1:3 в.ч.) , активности 0,25 - 0,30 ГБк, и рентгеновскую

пленку 1) - 7Р.

После отливки и охлаждения слитков отрезалась "меченная" часть - зона

около 0,5 - 0,7 м. Для авторадиографических исследований из отрезанной зоны вы-

резались образцы толщиной сколо 0,02 м из поперечных и продольных разрезов.

Схема отбора образцов слитка представлена не Рис. 1. Время экспозиции авторадио-

грамм 10 - 24 часов.

С целью сокращения времени экспозиции неиспользования дорогих рентгеновских

пленок и получения объемного изображения жидкой фазы мы начали исследования по

применению сканирования при помощи коллимированного сцинтилляционного детектора,

одноканального анализатора и ЭВМ.

Детектор смонтирован на фрезерный станок. На рабочей плоскости станка

установлен образец для измерения. Диаметр окна коллиматора - 2 мм. Измерение

активности проводится по направлениям "х", "у".

Относительное перемещение образца - примерно 50 мм/мин.

Данные радиометрического контроля вводятся в ЭВМ, в нашем случае AMSTPAB

СРС 6128 ( 128 кб ).

Разработанная программа обеспечивает получение пространственного воспроизве-

дения фронта кристаллизации.

Объектом эксперимента были слитки круглой формы диаметром 100 мм, а также

с квадратным сечением 100 х 100 мм, из чугуна СЧН - 1 со следующим составом:

Углерод - 3,5 *• 3,7 %

Кремний - 1,7 * 1,9 %

Марганец - 0,4 * 0,6 %

Хром - 0,02 • 0,10 %

Титан - 0,03 * 0,08 %

а остальное до 100 % - железо и неконтролируемые примеси.

Температура жидкого металла - 1800 - 1300 С.

На диаграммах (Рис. 2 и 3) видны форма и глубина жидкой фазы. Это позволяет

получить важную информацию о процессах кристаллизации, влиянии кристаллизаторов,

скорости литья, дебите и температуре охлаждающей воды.
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По профилю фронта кристаллизации можно определить локальные скорости

затвердевания металла, что вместе с исследованиями структуры и механических

свойств полученных слитков дает возможность оценки технологии литья.
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Sanple No 18.-Cast iron profile 9=100
Isotope 198ЙЦ - alloy l?8flu/ftl
The profile is cut long-wise for Measuring
Scanned by col limator 6=2 nn
Measured 28 hours after casting

Data:12.0S.87

Рис. 2

SaHPle No 12:Cast iron profile rectangular 100 nn
Isotope 198Ay - alloy l?8Au/Al
Ihe profile is cut long-wise for
Scanned by collinator 0=2 nn
Measured 28 hours after casting

»ata:07.0S.87

9

^L Zs

-^s\,

Рис. 3
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ СЕРЫХ ЧУГУНОВ

Ц. В. Пенева, Л. X. Бояджиев, X. Райчев,
Л. С. Вались, А. Калицни

НРБ-ПНР

АННОТАЦИЯ

Выбран прибое для количественного определения герметичности методом радио-

активных индикаторов.

При помощи прибора исследовались влияния легирующих добавок, модификаторов

и металлургических факторов на герметичность серых чугунов.

Определены оптимальные условия производства литейных сплавов максимальной

гидравлической плотности.

ANOTACE

VYL'SlTf RADIOMETRICKE" KONTROLY BUBLINATOSTI V SED^CH LrTINXCH

Byl vybraii pfistroj pro kvantitativnf stanoveni bublinatosti metodou radio-

aktivnich indika"toru.

Pomocf pfistroje byl zjiitov^n vliv legujfcich pfisad, modifik^toru i metalur-

gickych fiinitelu na bublinatost Sed^ch litin.

Byly stanoveny optimilni podminky v^roby slitin о maxirâ lnf hustote.
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ВВЕДЕНИЕ

Слной из ССКОБНКХ предпосылок для разработки оптимальных по составу сплавов

и точных технологий литья различных деталей с высокой гидравлической плотностью,

является изучение всех факторов, которые вхиягот на герметичность отливок.

Известные методы определения герметичности сплавов связаны по крайней

с измерением количества рабочей жидкости, прошедшей под давлением через образец.

Для определения герметичности /1,2/ предложено следующее уравнение:

р Т Р
Л
 ~ сП

 ы п
0.35

 к х
^

о • " . и

где:

X - герметичность (условные единицы)

Р - давление, при котором образец протекает ( Ра }

Т - время протекания С час )

Р - рабочая плошадь образца (см )

П - коэффициент динамической вязкости жидкости (пуаз)

(Г - толщина образца (см х 10 )
W - объем прошедшей через образец жидкости (см )

Однако, определение объема прошедшей через образец жидкости, в этом случае,

медленно и неточно, а установление момента протекания имеет субъективный харак-

тер.

В связи с этим была разработана метогика и прибор для определения герметич-

ности методом радиоактивных индикаторов. На рисунке 1 представлена схема прибора.

Через поршень 6, меченная рабочая жидкость 8 действует под давлением на стандарт-

ный образец 3. Активность прошедшей через образец жидкости измеряется детектором

бета-частиц 2 и радиометром 1.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования пповодились прибором, показанным на рисунке 2, который состоит

из гидравлической и измерительной систем. Измерительная система представляет

радиометр типа "Станд8рт-?0" и сцинтилляционный зонд с пластическим кристаллом

или счетчик с оксшком,

В качестве рабочей жидкости использован керссин, меченный углеродом-14 или

серой-ЗБ. В связи с этим разргаботана методика получения стабильного гомогенного

раствора серы-35 в керосине с высокой радиохимической чистотой. Удельная екткв-
2 2

ность рвствора 10 + 2.10 МВк/л.

Опытные образцы (рис. 3 ) получены из отливок с диаметром 3,4,5,6 и 9.10 м.

Образцы монтируются на держатель, приклиниввятся плотно, после этого давле-

ние рабочей жидкости увеличивается. Спустя приблизительно три минуты после дости-

жения определенного давления, измеряется активность поверхности образца. Объем

прошедшей через образец жидкости определяется уравнением:
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(е)

где:

W - объем прошедшей через образец жидкости (см )
Wj£T - объем эталоне (см )

Q - активность прошедшей через образец жидкости ( имп/мин)

Q
E T
 - активность эталона ( имп/мин.см )

Герметичность определяется с помощью уравнения 1.

—3 3
Чувствительность методе около 10 см .

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

С помощью разработанной методики и прибором исследовано влияние химического

состава и некоторых металлургических факторов на герметичность серых чугунов.

Полученные количественные зависимости влияния степени эффективности, содержания

углерода, кремния, марганца, температуры перегрева, толщины стенки и др. не гер-

метичность /3,4/.

Результаты исследования приведены в таблице 1.

Для нелегированных чугунов, повышение содержания марганца с 0,47 до 0,9 %,

увеличивает герметичность в два раза, а для легированных - ( 0,5 % Си, 0,5 % Ni)
с повышением содержания мерганца с 0,7 до 1,07 %, герметичность увеличивается

приблизительно в полтора раза (рис. 4 ) .

Легирование серых чугунов никелем тоже улучшает герметичность (таблица 1,

рис. б). Аналогично и влияние меди.

На рисунке 5 показывается в графической форме влияние толщины стенки на гер-

метичность. С уменьшением толщины герметичность возрастает.

Из таблицы 1 видно, что герметичность можно увеличить путем добавления моди-

фикатора МКЦ-2. При этом, когда модификатор добавлен в интервале 0,2-0,4 %, гер-

метичность увеличивается на 45 %, а в интервале 0,4-0,8 %, только на 2,9 %. Этот

факт показывает, что целесообразно добавлять модификатор с оптимальным расходом

- 0,4 %.

Температура перегрева указывает положительное влияние на герметичность.

В интервале 1400 - 1500 °С герметичность увеличивается на 30 % (таблица 1 ) .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные и другие исследования показали, что радиоиндикаторная методика

для определения герметичности металлов и сплавов дает возможность получать коли-

чественные зависимости влияния разных технологических факторов на герметичность

отливок с хорошей повторяемостью и точностью.

Доказано, что правильно выбранные химсостав и технологические режимы произ-

водства гарантируют хорошую герметичность серых чугунов, которая удовлетворяет

производство гидравлических элементов.
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Таолица 1

Влияние химсостава, толщины стенки и температуры перегрева на герметичность

IP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

С

2,97

3,01

2,96

2,96

3,05

3,02

3,05

2,91

3,01

3,00

3,05

2,96

2,96

2,96

3,02

3,02

3,02

Si

1,72

1,63

1,97

1,72

1,80

1,80

1,82

1,78

1,63

1,78

1,82

1,78

1,78

1,78

1,08

1,08

1,08

Химсостав

Mn

0,42

0,69

0,83

0,89

0,70

0,86

1,06

0,56

0,69

0,70

0,74

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

P

0,084

0,071

0,089

0,130

0,096

0,087

0,084

0,066

0,071

0,089

0,096

-

-

-

0,087

0,087

0,087

S

0,040

0,030

0,041

-

0,030

0,042

0,035

0,030

0,030

0,036

0,045

-

-

-

0,042

0,042

0,042

Cu

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

_

-

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Ni

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,63

1,05

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

герметичность

447

743

953

872
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1482

1821

_
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-
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-

-

-
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6

Рис. 1. Схема прибора для определения герметичности.

1 - радиометр, 2 - детектор, 3 - образец, 4 - держатель образца,

5 и 7 - вентиль, 6 - поршень, 8 -• резервуар для рабочей жидкости,

9 - манометр.
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Рис. 2. Прибор для радиометрического контроля герметичности.

Рис. 3. Образец.

S0O

О* 0.3 46 ЦТ 9$ O.Q i$ (1

Рис. 4. Влияние содержания марганца на герметичность.

о - нелегированный чугун,

х - легированный чугун

Рис. 5. Влияние толщины стенки и содержания никеля на герметичность.
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MOŽNOSTI KONTROLY PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ
OCELI POMOCÍ STOPOVACÍCH METOD

J. Hons

ANOTACE

Technologie plynulého odlévání oceli přináší řadu problémů, 4 ):• }••••'•'^- řešení

lze úspěšně využívat některou z vhodných jaderných metod. Radionukl i <••. iMi;Jy

uplatnění v kontrole výšky hladiny v krystalizátoru, povrchové a vnitřm jakosti

kontislitků apod. Největší možnosti nadále zůstávají při sledování pru\,•.::•..л krysta-

lizace a hloubky tekutého jádra a s nimi souvisejících konstrukčních a \ rovozné

výrobních vlivů.

АННОТАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ С ПОМОЩЬЮ

РАДИОИНДИКАТОРНЫХ МЕТОДОВ

Технология непрерывной разливки стали приносит целый ряд проблем, к реше-

нию которых можно успешно использовать некоторый из подходящих ядерных методов.

Радионуклиды нашли применение при контроле высоты уровня в кристаллизаторе, ка-

чества поверхности и тела непрерывного слитка и т.п. Самые большие возможности,

однако, имеются при наблюдении за процессом кристаллизации и глубиной жидкого

ядра и с ними связанными конструкционными и эксплуатационно-производственными

влияниями.
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Technologie plynulého odlévání oceli přináší řadcu svých otevřených problema-

tik široké možnosti к uplatnění radionuklidů a jaderných metod. Jsou znáiuy pokusy

i provozní užití kontroly výšky hladiny oceli v krystalizátoru pomocí zářičových

hladinoměru. Je snaha využít technické přednosti stopovacích metod při měření opo-

třebení a vývoji materiálů pro krystalizátory. Podobně je tomu na úseku zásypů

a jejich vlivu na vnitřní a povrchovou jakost kontislitků.

Nejširší oblastí pro uplatnění radionuklidů bylo, a zřejmě ještě dlouhou dobu

zůstane, sledování průběhu krystalizace, tuhnutí a především stanovení hloubky te-

kutého jádra. S touto problematikou úzce souvisí chlazení, indukční míchání a řada

dalších technologických a konstrukčních vlivů.

Znalost hloubky tekuté fáze je pro metalurga důležitá jak z výrobné-jakostní-

ho, tak i provozně-bezpečnostního hlediska. Proto je středem pozornosti od samého

začátku vývoje a praktického uplatnění, tím spíše, že jde o jednu z nejprogresiv-

nějších hutnických technologií posledních desítek let.

Mezi nejstarší metody stanovení patří metalografický a chemický rozbor s po-

neaktivního olova. Mezi modernější již náležejí radionuklidy, jmenovitě
35 32

S nebo P v kombinaci s autoradiografií. Hodně se očekávalo, a někteří autoři

byli již přesvědčení o úplném vyřešení problému, při nasazení těžkotavitelných bo-

dových zářičů gama /1-5/. Ukázalo se však, že každý z uvedených postupů má vedle

kladů rovněž nedostatky, at již na úseku přesnosti, citlivosti, provozní pohotovo-

sti anebo spolehlivosti. Problémy sé prohloubily v souvislosti s modernizací kon-

strukce výrobního zařízení. Vedle původního vertikálního uspořádání se objevilo

a velmi rychle rozšířilo řešení radiální. Poslední období přineslo konstrukci hori-

zontální. К tomu nutno připomenout různorodost jakostí ocelí a především formátů.

V současné době máme v ČSSR zařízení na odlévání slitků 100 x 1OO mm na straně jed-

né a 200 x 1500 mm na straně druhé. Ve stadiu projekce s realizací do roku 1990 je

zařízení kruhového profilu o průměru 420 mm.

Základní informace o poloze vrcholu kužele tekuté oceli v tuhnoucím kontislit-

ků lze získat matematicky. Fyzikální rozbor podmínek chlazení, matematické modelo-

vání a moderní výpočetní technika nachází praktické uplatnění. Jde však, při veš-

keré úctě, o teorii, řadu předpokladů, zjednodušení. Provozní skutečnost je pod-

statně složitější. Lze ji zachytit jen na místě. Proto i nadále zůstává hlavní tíha

na objektivitě pokusných prací přímo na výrobních zařízeních za běžných nebo mez-

ních podmínek a na správné interpretaci dosažených výsledků.

Radioizotopové pracoviště VtJHŽ vypracovalo a do běžné provozní praxe již něko-

likrát úspěšně nasadilo kombinovanou techniku stopování bodového zářiče s autora-

diografií vrcholu dosazování. Tento metodický postup spojuje výhodu vnějšího sledo-

vání či lokalizaci nerozpuštěného zářiče gama na kontislitků za pohybu nebo v kli-

du na chladicím loži či zastudena a odstraňuje nebezpečí nesprávných dat při jeho

zachycení na bočních krystalech před dosažením vrcholu. Riziko předčasného záchytu

je u zařízení radiálního typu logické - к zakřivení dráhy kontislitků pod krysta-

lizátorem dochází v místě, kdy je jeho střed ještě tekutý, takže lze velmi snadno

graficky určit polohu střetu padajícího radionuklidů se ztuhlou zónou vnějšího za-

křivení vrcholu slitku. V rámci metodického výzkumu jsme na radiálním zařízení for-

mátu 200 x 200 mm, kdy předmětem studia bylo vedle různých radionuklidů i jejich

pláštování,získali řadu dat, z nichž některé uvádíme v tab. I. Obdobné výsledky by-

ly naměřeny i na vertikálním zařízení formátu 280 x 320 mm. /Tab. II./
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Lze mít za prokázané, že bodový zářič, i za předpokladu, že ve st.yi;u s tekutou

ocelí nedojde к jeho roztavení, vlastní vrchol konce tekuté fáze dosí':::e zřejmě jen

výjimečné. V miste zachycení výše citovaných radionuklidů na radia ln.'iri zařízení měl

příčný rozměr tekuté fáze 50 až 70 mm a tvar mírně deformovaného čtverce se zaoble-

nými rohy. Polohu bodového zářiče nelze tedy ztotožňovat s polohou konce taveniny

v kontislitku. Je nezbytné připočíst délku dalšího zatečení, jež je v podstatě

výškou geometrického tělesa tvaru jehlanu či kužele, jak si lze v dan-J-m místě formu

tekutého jádra představit.

Zjištění tvaru a rozměru tekuté fáze v tomto prostoru lze snadno provést auto-

radiograficky. К radionuklidovému označení jejího objemu je nutno použít nízkotavi-

telné preparáty.

V provozním podmínkách slouží tedy vnější měření aktivity zářičů к orientační-

mu určení hloubky tekuté fáze a hlavně к vytýčení místa к odběru vzorků pro autora-

diografii. Délka zatečení resp. vzdálenost polohy zářiče к vrcholu kuzí-le je různá,

závisí na řadě fyzikálně-chemických faktorů. Proto i vzorkováním nemusí být vždy

zachycena celá oblast předpokládaného zatečení. Pro objektivní stanovení však stačí

jen několik příčných či podélně orientovaných radiogramů. Přesnou vzdálenost к vr-

cholu lze určit z naměřených rozměrů zčernání a poloh řezných ploch. Eua pomocí geo-

metrického grafu nebo matematicky. /Tab. III./

Popsaným pracovním postupem byla zadaná problematika řešena na radiálním zaří-

zení 200 x 200 mm a vertikálním 280 x 320 mm. Z řady odzkoušených variant se jako

nejlepší a v poslední době výhradně používá postup podvojného značení. Jako bodový

zářič slouží granule radionuklidů Co, uzavřené v pouzdře z čistého molybdenu. Ten

je neaktivní. Ampule s kobaltem je založena do středu ocelí pláštovaného odlitku
124

z olova, značeného celoobjemově radionuklidem Sb. Ve stanoveném okamžiku je vho-

zeno značené těleso do krystalizátoru a zahájena časová registrace záření gama

scintilační sondou, zabudovanou v chladícím krytu s kolimátorem v těsné blízkosti

povrchu kontislitku se zaměřením na jeho osu. Po jistém časovém odstupu, obvykle

60 s, je do krystalizátoru vhozen další zářič, nejčastěji "V.g zapouzdřený pouze

v molybdenu, tedy bez olova. Zdvojení je rovněž u snímání záření za pohybu. Ve

vzdálenosti, odpovídající jedné minutě pohybu kontislitku /tažné rychlosti/ je

umístěna další sonda. Registrace obou měřených míst se děje současně na jeden gra-

fický záznam. Vzájemné odlišení je barevné. ' Povrch žhavého slitku v místě га-

chyceného maxima záření je viditelně označen azbestovou lepenkou, což usnadní

pozdější vyhledání na chladicím loži, kontrolní měření aktivity kontaktně na povr-

chu a vytýčení řezných ploch к odběru vzorků к laboratornímu šetření.

Schéma uspořádání provozního pokusu na radiálním zařízení je zřejmé z obr. 1.

V rámci šesti experimentálních prací se zde uskutečnilo 12 měření hloubky tekuté

fáze s autoradiografickým hodnocením vrcnolu a více než dvacet stanovení hloubky

zachycení pláštovaných zářičů na rozhraní tekutého středu a ztuhlé vrstvy při povr-

chu kontislitku. Pro názor připojujeme jeden z grafických záznamů měření aktivity

po délce kontislitku kontaktně zastudena. /Obr. 2./ Identifikace píku jednotlivých

radionuklidů nelze pochopitelně provést na základe odečtení celkové aktivity

v imp./s, ale rozborem spektra záření gama na mnohokanálovém analyzátoru. Děje se

na ocelových třískách,odebraných z určeného místa příčného řezu kontislitku, s po-

užitím polovodičového detektoru Ge/Li/ a automatického analyzátoru TRACORI

Přístrojová technika a sondy jsou umístěny v prostoru před tažnou stolicí.
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tfčelnost použití gamaspektrální analýzy se prokázala vícekrát. Při jedné z pra-

cí, věnovaných prověrce technologické účinnosti indukčního míchání došlo к vzájem-

nému dostižení radionuklidu °Co a
 m

Ag, což se na registraci záření za pohybu

projevilo spojeným pikem. Současně se částečně roztavené stříbro dostalo do pásma

tekutého jádra, kontaminovaného radioaktivně značeným olovem, tedy radionuklídeif
124

Sb. Polohy bodových zářičů s přesností jednoho centimetru se sice na radiograrau

podélného řezu zjistit podařilo, avšak jednoznačné určení druhu a vzájemné prolíná-

ní ze zčernání vyčíst nelze. Podobně je tomu při posuzování, zda dochází к natavení

a rozptylu některých zářičů do okolního prostoru. Náběh intenzity zčernání к maximu

může být totiž způsoben jak částečným rozpuštěním a chemickou kontaminací okolí

tímto prvkem, tak fyzikálním rozptylem záření z jednoho bodu. Spektrální rozbor zá-

ření odebraných třísek oceli ze sporných míst podává jednoznačnou odpovéd. O tom,

že к natavení i jistému zatékání kobaltu a stříbra na provozním zařízení skutečně

došlo, svědčí údaje tab. IV. Při této příležitosti byly pořízeny radiogramy s časo-

vým odstupem 6 měsíců. Potvrdily pokles intenzity zčernání, odpovídající poklesu

aktivity dle poločasu rozpadu zúčastněných radionuklidu a prohloubily vzájemnou

rozlišitelnost. Zatečení olova bylo prokázáno i chemickou metodou atomové absorbce.

Při jednom z pokusu na ZPO radiálního a jednom na ZPC vertikálního provedení

byl zjišťován přechod zásypových materiálů do oceli, resp. znečištění osové oblasti

kontislitku tímto zdrojem nekovových nečistot. Jisté množství, přibližně 5 kg zásy-
141

pu bylo označeno radionuklidem Ce v podobně Ce^O-j
 a
 zjištěno, že převážná větši-

na tohoto materiálu ulpívá na povrchu v okujích. Znečištění vnitřních části konti-

slitku 200 x 200 mm bylo menší než u 280 x 320 mm.

Dosažené výsledky a zkušenosti vytvářejí dobrou výchozí pozici pro řešení dal-

ších i metodicky náročnějších úloh. U velkoformátových zařízení braraového typu ne-

bo kruhového profilu půjde vedle techniky značení i o kovotřískovou úpravu extrémně

těžkých vzorku. Z pohledu hygieny práce i radiografie se jeví nadějným kombinace

zářičů beta a gama. Je otázkou, do jaké míry bude možné uplatnit bodové zdroje zá-

ření u horizontálních zařízení, kde rozdíl měrné hmotnosti indikátorů a tekuté oce-

li, gravitace a ferostatický tlak jsou podstatně nižší než u dosavadních zařízení.

Do jaké míry se řešení těchto problému podaří a přinese i metalurgicky využi-

telné výsledky, ukáže nejbližší budoucnost.

Literatura

/1/ Mandl, M., Kašík, I., Vršek, J.: Použití otevřených zářičů v hutnictví železa,

SNTL, Praha 1962

/2/ Holzhey, J., Goldmann, M.: Isotopenpraxis {5 /1972/, 11, s. 450

/3/ Goldmann, H., Holzhey, J.: Neue Hutte £3, /1978/, 7, s. 258

/4/ Hargittai, J., Lehofer, K., Szili, S.: Opyt priměněnija radioaktivnych indika-

torov v metallurgii, Sborník symposia RVHP, Lipsko, 1978.

/5/ Kubíček, P., Kubíčková, J.: Způsob stanovení délky, případně tloušfky nebo

i tvaru koncové části tekutého jádra při plynulém odlévání kovů, АО 2ОО135,

1982.

/6/ Mrázek, J., Hons, J., Mayer, J.: Krystalizace a tuhnutí oceli. Výzkumná zpráva

VtíHŽ Dobrá, 1985.

/7/ Hons, J., Mrázek, J., Mayer, J.: Kontrola hloubky tekutého jádra na zařízení

pro plynulé odlévání oceli v Š2 Podbrezová, Výzkumná zpráva VJÍHŽ Dobrá, 1986.

/8/ Hons, J.: Isotopenpraxis ^£ /1986/, 11, s. 392

119



Tabulka I Hloubka zachycení pouzder a radionuklidu na iadiálním /PO , crr./

Pouzdro

Mo 10xl0+Pb

Mo 10x10 iran

Mo 10x20 nun

ocel 25x40 mm

Pb 32x70 mm

Zářič

1. pokus

1 8 1
Hf

1 8 1
Hf

6
°CO

1 8 2
T a

1 1 0
д

д

б 0
Со

1 2 4
S b

2. pokus

6 0
Co

1 8 1
Hf

1 1 0
д

д

4 6
Sc

6 0
Co

-

1 2 4
S b

Hloubka

1. pokus

658

201

493

432

455

41О

706

zachycení

2. ;.'Okus

431

179

6b2

383

400

-

<71

Tabulka II Hloubka pádu /zachyceni/ zapouzdřených zářičů na vertikálním ZPO

Pouzdro

I. Pb

Mo + Pb

Mo + ocel

II. Pb

Mo + Pb

Mo + ocel

Zářič

1 2 4
S b

1 8 2
T a

1 1 O m
A g

1 2 4
S b

1 1 O m
A g

1 8 2
T a

Hloubka /cm/

1 220

895

765

1 160

89О

810

Tabulka III Stanovení hloubky tekutého jádra z autoradioqramů na vertikálním ZPO

Označení
příčného řezu

В
В

в
в
в

5
6
7
8
9

BIO

z

п

с
с
с
с
с
с
z

grafické

1
2
3
4
5
6
7

grafické

Vzdálenost od
hladiny oceli /cm/

983
975
960
985
980
960

aproximace vrchol tekutého jádra

1 150
1 120
1 090
1 150
1 12О
1 090
1 065

aproximace vrchol tekutého jádra

Rozměr
tekuté

3
3
4
3
3
4

na kótě

2
3
3
1

3
4

na kotě

fáze /ста/

.4
,8
,0
,4
Г

Л 1
1 230 cm

,8
,0
,4
г Ó
,0
,5
,0

1 24О cm
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Tabulka IV Stanoveni hloubky tekutého jádra na radiálním ZPO /cm/

Pokus
č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hloubka
zachycení
bod.zářiče

528

548

476

516

450

519

514

531

Zatečení

Pb

>58

130

110

155

Sb

146

Ag

35

83

88

>32

Co

21

51

57

59

Poloha na

kontislitku

630

680

1 760

1 800

2 560

2 585

3 600

3 800

Hloubka
tekutého
jádra

> 583

583

606

599

560

607

669

>562

A - Krystalizátor

В - Hladina oceli

С - Sekundární chlazení

D - Měření aktivity - sonda 1.

E - Měření aktivity - sonda 2.

F - Tažná stolice

G - Dělení plamenem

H - Válečkový dopravník - výběh

I - Chladicí lože

R - Poloměr zakřivení

Vzdálenost В - D » 10,80 m

В - E - 11,55 m

В - G - 19,55 m

R « 9,00 m

Obr. 1 Schema zařízení a provozního pokusu
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РАДИОИЗОТОПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ СТАЛИ

К. Лехофер, Ш. Сили

ВНР

АННОТАЦИЯ

Узлы технологической системы непрерывного литья в разной мере влияют на

качество отлитого слитка. Доклад резюмирует результаты радиоизотопных и прочих

исследований, произведенных в интересах познания этих влияний.

Представляются влияния конструкции литейной машины, системы сопла спрыско-

вого водяного охлаждения и движения внутри жидкой зоны на затвердевание, макро-

структуру слитка, макрораспределение неметаллических включений и возникновение

поверхностных трещин.

ANOTACE

RADIOIZOTOPOVÉ SLEDOVÁNÍ KONTINUÁLNÍHO ODLÉVÁNÍ OCELI

Uzly technologického systému kontinuálního odlévání oceli ve stejné míře ovliv-

ňují kvalitu odlitého ingotu. Příspěvek shrnuje výsledky jak radioizotopového, tak

i ostatních sledování, provedených za účelem poznání těchto vlivů.

Je uveden vliv konstrukce licího agregátu, systému nátrubku sprchového vodní-

ho chlazení a pohybu uvnitř tekuté zóny na tuhnutí, makrostrukturu ingotu, makro-

rozložení nekovových vměstků a vznik povrchových trhlin.
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Применение в отечественных условиях и приспособление к существующей техно-

логической системе конвертерного производства стели требовали более тщательного

изучения непрерывного литья стали. Нашей задачей являлось: определение характер-

ных свойств вертикальной литейной машины, сделанной в СССР, как технологической

системы; определение технических и технологических условий увеличения производи-

тельности литья; далее определение закономерностей затвердевания стального слит-
g

ка прямоугольного сечеккя, размером не более 150С х 240 мм , образования неме-

таллических включений и поверхностных трещин, мвкроликвации примесей.

О результатах исследования, относящегося к первой части наших задач, мы уже

отчасти дали отчет /1,2/. В нынешнем докладе дается отчет о результатах исследо-

вания тех явлений, влияющих на качество литого слитка, которые вызваны конструк-

цией литейной машины, системой сопл разбрызгивающего водяного охлаждения и дви-

жением внутри жидкой зоны.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИИ ЛИТЕЙНОЙ МАШИНЫ

Металлургическая длина литейной машины - 9 м . Она заключает в себе систему

охлаждения, состоящую из кристаллизатора длиной 1,2 м с водяным охлаждением и

пяти аон охлаждения водоразбрызгивания. Слиток под кристаллизатором подпирается

стальными балками длиной 2,6 м и шириной 60 мм по более широким сторонам слитка

(Рис. 1/а), затем следуют валковые полпоры. Под металлургической длиной находят-

ся вальцы вытягивания, которыми может быть регулирована скорость, затем следуют

устройства: режущее и выдающее слитск. Вертикальная литейная машина имеет два

кристаллизатора, при .которых может быть применена самостоятельная технология.

Полная конструкционная длине мешины - 20 м.

Первоначальная балочная опора слитка - из-за ее ВЛИЯНИЯ, ухудшающего каче-

ство слитка - сначала была изменена по Рисунку 1/6, а потом по нашему предложе-

нию, как окончательное решение, была заменена катковой упорной конструкцией

(Рис. 1/в).

Система сопл разбрызгивающего водяного охлаждения зависит от конструкции

опоры слитка (Рис. 1). Квждое сопло разбрызгивает поверхность слитка^в растянутых

узких полосах, у измененных балочных и роликовых опор слитка в поперечных поло-

сах, а у первоначальных балочных опор слитка в вертикальных полосах раамерами

180 х 2600 мм , то-есть к поверхности слитка, соприкасающейся с балками ( разме-

рами 60 х 2600 мм ), спрысковая вода не доходит.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для экспериментов были отлиты малоуглеродистые (до 0.10 % С), полуспокойные

или полноспокойные, нелегироввнные стали для грубой штамповки, далее стали, со-

держащие С - 0,12-0,15 %, Мп - 1,1-1,5 %, иногда микролегированные V или

Nb стали с большим пределом текучести, и сварочные конструкционные стали. Стали

были произведены частично в сименс-мартеновской печи и частично в конвертере типа

LD, перед отливкой - в зависимости от качества - были обработаны методом ковше-

вой металлургии. Теплофизические свойства этих стилей лишь в незначительной сте-

пени отличаются друг от друга.

Применяя литниковую воронку с прямыми и боковыми отверстиями эксперименты

были проведены при различных скоростях вытягивания ( 0,35-0,62 м.мин" ) и среднем
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расходе спрысковой воды (3-7 м .it ,ч~ ).

Форма фронта затвердевания была определена моментальным мечением жидкой зо-

ны и авторадиографическим испытанием поперечного и продольного сечений соответ-
32

ствугощего количества. В качестве индикатора был применем иаотоп Р в сплаве

СиР, содержащем 10 % Р. Средняя активность меченой стали была 1,85 МБк/кг. Поло-

вина активного сплава была дозирована непосредственно под уровень жидкой стали,

а другая половина была погружена в стальной капсуле, опускающейся со скоростью

6,6 м/мин. Расстояние между сечением и уровнем жидкой стали было коррегировано

скоростью опускания. Глубина корки была определена измерением длины и площади

с авторадиограмм. Постоянные зависимости затвердевания были вычислены методом

наименьших квадратов. Макрораспределение оксидных включений стали было изучено

методом авторадиографии. Для этой цели жидкая сталь была мечена однородно изо-

топом Са. Мечение каждого стального слитка было проведено непрерывно с начала

литья по длине 9-10 м. Радиоактивный сплав GaSiAl, содержащий 11 % Са, был до-

зирован в струю жидкой стали между промежуточным разливочным ковшом и литейной

воронкой. По каждому слитку был использован сплав массой 270 г и активностью

0,74 ГБк. Необходимая активность была определена при учете ожидаемого количества

оксидных включений в стали. Авторадиограммы были оценены квантитативно. Сегрега-

ция включений была характеризована отклонением от средней плотности следов.

Была изучена зависимость между поверхностными недостатками и ликвацией включений

с помощью авторадиограмм, снятых с поверхностей прокатанных лент из слитков.

Выли изучены места появления и частота характерных типов поверхностных трещин,

а также макроструктура слитка методом авторадиографии, применяя однородное мече-
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ние изотопом Р, неметаллические включения и окружность поверхностных трещин

методом микроскопа и микрозонда по шлифам, отобранным с мест, характерных на ос-

нове макроисследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследованной литейной системе литейная воронка и подпирающая слиток

конструкция являются такими элементами, которые значительно влияют на производи-

тельность литья, качество слитка и прокатанной из него широкой ленты даже неза-

висимо от качества стали, от метода и меры спокойности.

ВЛИЯНИЯ ПОДПОРКИ СЛИТКА

Первоначальная балочная подпорка слитка имеет невыгодное влияние, так как

вдоль поверхности слитков, соприкасающейся с трением скольжения с балками,

эффективность охлаждения сильно ухудшается. Поэтому, с одной стороны, образова-

ние корки становится неравномерным в такой мере, что жидкая зона заканчивается

в каналах, соответствующих балкам /1,2/, в которых мера ликвации смесей наиболь-

шая ( Рис. 6 ) и здесь образуется большинство усадочных раковин и пор. С другой

стороны, температура поверхности слитка становится неравномерной, мера которой

в поперечном и продольном направлениях показана на Рисунке 2 на основе прибли-

зительных подсчетов, проведенных при учете раэниц затвердевания и теплопередачи.

На рисунке видно изменение прочностей на разрыв, вязкостей контракций, умень-

шений поперечного сечения сталей с повышенным пределом текучести в зависимости

от температур . Температура слитка является неоднородной в поперечном направле-

нии в конце первой зоны уже в такой мере, что вдоль граней балок образуются
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мелкие продольные трещины. Внезапное иаменение температуры в продольном направле-

нии причиняет трещины в поперечном направлении на поверхностях слитка, выходяще-

го иа подпорки - особенно в средней полосе шириной 1/3. В то же время под влияни-

ем длительной фрикционной связи под Салками образуются мелкие, звездообразные

трещины, как это видно на Рисунках 3/а-в.

Применением измененной балочной подпорки слитка улучшились условия охлажде-

ния и уменьшилась продолжительность фрикционной связи на тех же поверхностях

слитка. Поэтому по сравнению с первоначальной балочной подпоркой повторяемость

упомянутых поверхностных трещин уменьшилась до 1/4, увеличение корки стало более

равномерным и не образовались каналы на дне жидкой зоны.

Применением роликовой подпорки и системы сопл, обеспечивающей построчно

равномерный расход потока спрысковой воды, увеличение корки стало самым равномер-

ным и повторяемость поверхностных трещин уменьшилась практически до нуля, даже

в случае сталей с повышенным пределом текучести, более склонных, в, 2,0-2,5 раза,

к растрескиванию. Это значит, что первичной причиной образования звездообразных

трещин является длительная фрикционная связь при поверхностной температуре

1400 °С, при которой очень малы прочность и вязкость сталей, особенно сталей

с повышенным пределом текучести, у которых фвзовое превращение дельта-гамма желе-

жа находится в этом промежутке температур и причиной повышенной чувствительности

к трещинам оказываются явления, сопровождающие фазовые превращения: уменьшение

удельного объема, уменьшение растворимости смесей в гамма-фазе.

Многие считают, что причиной образования звездообразных трещин является

присутствие низкоплавкой фазы, находящейся вдоль границ кристаллитов. Например:

многие объясняют происхождение фазы, расплавляющейся при 1050-1100 °С, богатой

Си, ИЛИ диффузией медной примеси вдоль кристаллитов, попадающихся механически со

стены кристаллизатора на поверхность слитка, или ликвацией меди, происходящей как

результат селективного окисления поверхности слитка /3-6/. В случае плавки, об-

работанной CaSi, может происходить ликвация 2 CaO.AlgOg алюмината кальция,

расплавляющегося при температуре 1400 С /7/. Методом исследования микроэонда

иногда может быть обнаружена ликвация меди в окалине, находящейся в осцилляцион-

ной канаве на поверхности слитка, то есть фаза с эвтектической структурой, бога-

тая Са и А1, которая происходила с большой вероятностью из литейного порошка

типа "thermofin ", расплавляющегося при температуре 1235 С, содержащего SiO
2
,

СаО и А1
2
0 (Рис. 4), хотя такие фазы не были найдены в окиси, наполняющей тре-

щины на границах первичных кристаллитов и в продолжении трещин.

Далее было установлено, что применяя роликовую подпорку слитка, образование

корки только тогда неравномерно, и мелкая продольная поверхностная трещина толь-

ко тогда образуется, если система сопл не обеспечивает равномерного охлаждения

или картина рассеяния разбрысгиваемой воды соседних сопл значительно отличается

от проекта, например: вследствие производственной неисправности или засорения

щели сопла или принцип расположения сопл не дает возможности для этого. Совмест-

ное влияние обеих неисправностей показано на Рисунке 5.

Пока в первой зоне в результате равномерной плотности суммарного объемного

потока спрысковой воды появилось равномерное увеличение корки, во второй гоне,

вследствие пропадания спрысковой воды, размеченной на Рисунке 1/в, в соответствии

с неравномерной плотностью суммарного объемного потока-спрысковой воды увеличение

корки стало тоже неравномерным в такой мере, что на размеченном месте также обра-

зовались мелкие продольные трещины.
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ВЛИЯНИЯ ЛИТНИКОВОЙ ВОРОНКИ

Примененная литниковая воронка, то есть метод ввода яидкой стали значительно

влияет на движение внутри жидкой зоны. Поэтому литниковая воронка считается

частью охлаждающей системы литейной машины.

На Рисунках 6 и 7 видно влияние литниковой воронки в двух прутках литейной

машины на поперечной структуре слитка, отлитого из мягкой стали, меченной изото-
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пами Р и Са однородно при одинаковых технологических условиях. На Рисунке 6

показаны ценные данные относительно зависимости между макроструктурой и ликвацией

примесей, а на Рисунке 7 относительно зависимости между макроликвацией неметалли-

ческих включений и внутренним движением. В поперечном сечении широкой ленты тол-

щиной 6 мм, горячекатанной из слитка, распределение повторяемости макровключений

имеет тот же самый характер, как и в сечении исходного слитка /Рис. 8/, и из

включений, находящихся недалеко от поверхности, образуются краткие продольные

трещины /Рис. 9/.

Анализируя результаты сравнительных исследований, проведенных с двоякой
литниковой воронкой, могут быть установлены следующие общие закономерности:

Применение литниковой воронки с боковыми отверстиями выгодно, поскольку жидкая

сталь, поступающая в систему, вызывает сильное завихрение прежде всего в верхней

части кристаллизатора, которое значительно улучшает внутреннюю теплопередачу и

увеличивает тепловую производительность кристаллизатора. Так при равных условиях

по сравнению с воронкой с нижним отверстием уменьшается время затвердевания слит-

ка, глубина жидкой зоны и в случаях исследованных скоростей вытягивания увеличи-

вается средняя толщина корки слитка, выходящего из кристаллизатора на 25-30 %,

более однородное образование корки в кристаллизаторе /1,2/. В то же время макро-

распределение оксидных включений однороднее, уменьшается размер индивидуальных

макровключений и групп включений, и ликвации оксидных включений образуются более

изолированно, в первую очередь в слоях глубиной а/4 - а/8 слитка толщиной а, зна-

чит не суммируются на ликвации прочих смесей Р, S и сульфидных включений , обра-

зующихся в окружении плоскости симметрии.

Кроме того, значительно меньше и мера и повторяемость ликвацмй включений,
находящихся недалеко от поверхности. Поэтому не, или только с небольшой повторяе-
мостью, образуются грубые поверхностные дефекты, вызванные включениями на ленте,
горячекатанной из слитка.

Применение литниковой воронки с нижним отверстием невыгодно, так как
входящая в систему более горячая струя стали стекает вниз и под влиянием этого
в нижней части кристаллизатора снижается скорость затвердевания. Поэтому у вы-
ходящего из кристаллизатора сечения слитка в середине более широких сторон на-
ходится самый тонкий слой корки и повышение средней величины толщины корки часто
отклоняется от параболического закона затвердевания, характеризупцего систему
/1,2/. Из-за этого в середине широкой стороны образуются грубые продольные тре-
щины, иногда длиной нескольких метров. В то же время в слитках шириной ь и тол-
щиной а. сильные ликвации оксидных включений образуются на крайней полосе шириной
около в/4, прежде всего в слое шириной а/4 недалеко от поверхности, а в средней
полосе шириной в/2 прежде всего в слое шириной - а/б плоскости симметрии, парал-
лельной широкой стороне. Поэтому самая загрязненная часть ленты, горячвкатанной
из слитка, находится в окружении плоскости симметрии средней полосы, шириной в/2,
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в то время как 60-70 % грубых поверхностных дефектов, вызванных макровключениями,

образуется в крайней полосе, шириной в/4 Рис. 9/6 .

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА

Совместно оценивая прежние /1,2/ и адесь кратко изложенные результаты наших

исследований установили, что при использовании литниковой воронки с боковыми от-

верстиями, заменив подпорные балки системой валков при целесообразном изменении

системы сопл охлаждения водоразбрысгиванием, а также при установлении состояния

неустойчивого пленочного кипения в спрысковом водяном охлаждении производитель-

ность литейной машины может быть увеличена на 50 % и при этом качество непрерыв-

но-отлитого слитка/и прокатанной из него ленты/может быть значительно улучшено.
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первоначальная балочная подпорка (а) измененная балочная подпорка (б) роликовая подпорка (з)

Примечания? -(--сопло, - . — — - 1 2 подвирающих роликов диаметром 190 мм, | 1 —непосредственной спрыоковоЯ воды нет .

Рис. 1. Схема конструкции, подпирающей слиток, и системы сопл



I среднее изменение \~

WA \Шл\.
изменение поверхностных
теглператур в поперечном

{ направлении на конце
первой зоны

Рис. 2. Влияние балочной подпорки слитка на поверхностную температуру слитка
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Рис. 3. Связь между поверхностными трещинами и балочной подпоркой

а/ на обжатом слитке без поверхностной очистки

б/ и в / звездообразные трещины на отлитом слитке
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Си

Fe

Al Са

РИС. 4. Ликвация легкоплавких фаа в окалине на поверхности слитка.

Яикроаондовое исследование. 300 х.

Э - «лектронное изображение
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Д/СМ2.!.!

ММ I

W0 600 КО Ю00__ 1200

расстояние от кромки слитка, мм
1 I

s: толщина корки
q: плотность суъэяарного объеглного потока спрысковой води

Рис. 5. Влияние систеин сопл на увеличение корки и на образование трещии
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Рис. 6. Влияние литниковой воронки на макроструктуру слитка и ликвацию примесей.
Литниковая воронка с нижним отверстием, знаком 31 и боковыми отвер-
стиями, знаком 41. Размер сечения 1300 х 240 мм . Время затвердевания
15,5 мин, скорость вытягивания 0,4 м/мин.

Рже. 7. Влияние литниковой воронки на макроликвацию оксидных включений

/Слитки те же самые, как и на Рисунке 6. С увеличением включений
почернение увеличивается/
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лектг

Рис. 8. Повторяемость макровключений в поперечной сечении слитка и прока-

танной из него ленты

а/ 5 х

б/ 1х

Рис. 9. Поверхностные дефекты, вызванные оксидными включениями, находящимися
недалеко от поверхности, на лентах, прокатанных из слитков, отлитых
через литниковую воронку с боковыми отверстиями ( а) и нижним отвер-
стием (б) позитивные авторадиограммы
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RADIOMETRICKÉ STOPOVÁNÍ LICÍ PĚNY
A OXIDU HLINITÉHO V INGOTECH
NEUKLIDNĚNÉ OCELI

J. Kraina

ANOTACE

Snížení mechanických vlastností neuklidněných ocelí muže být zapříčiněno míst-

ním zvýšením obsahu nekovových nečistot vznikajících v průběhu odlévání, které je

doprovázeno násilně přerušovaným kokilovým varem.

Znečištění neuklidněné oceli licí pěnou bylo sledováno aktivním značením pěny

pomocí radionuklidu Ce ve formě oxidu a Se jako slitiny Al-SC. Tyto radioaktiv-

ní indikátory byly přisazeny na hladinu oceli a ingoty mechanicky víkovány.

Výsledky provozních pokusných prací jednoznačně prokázaly, že dochází к průni-

ku licí pěny z hladiny do těla ingotu, největší znečištění vykazují oblasti blízké

hlavě a patě ingotu a podélné ose vývalku.

АННОТАЦИЯ

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ МЕЧЕНИЯ ПЕНЫ И ОКИСЛА АЛЮМИНИЯ D

СЛИТКАХ КИПЯТИ СТАЛИ

Понижение механических свойств неуспокоенных сталей может быть обусловлено

локальный повышением содержания неметаллических включений, возникающих в течение

разливки, которое сопровождается насильно прерваным кипением в кокиле.

Загрязнение неуспохоенной стали отливочной пеной исследовалось активным

мечением пены с помощью радионуклида Се в форме окисла и Se в форме сплава

Al-Sc. Эти радиоактивные индикаторы были добавлены на поверхность стали и слит-

ки были механически закупорены.

Результаты производственных экспериментов однозначно показали, что происходит

проникновение отливочной пены с поверхности в тело слитка, свиое большое загрязне-

ние обнаружено в области близкой к голове и пяте слиткв и поперечной оси проката*
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Výroba pásků a profilů z neuklidněné oceli je často provázena zvýšeným počtem

reklamací odběratelů na nedostatečnou tvařitelnost za studena a tavnou svařiteinost.

Materiálový výzkum, opírající se především o metalografický a chemický rozbor, ozna-

čuje obvykle jako hlavní viníky nerovnoměrný, lokálně nadměrný obsah uhlíku, síry,

nekovových vměstků a v případě chemického víkování hliníkem i jeho oxidů.

Průvodním jevem odlévání těchto ocel:', do kokil norem je uhlíková reakce-koki-

lový var, doprovázený vyplouváním nekovových nečistot. Tyto vytvářejí na hladině

oceli vrstvu zpěněné strusky, jež je pod pojmem licí pěna nebo kokilová struska dá-

vána do souvislosti se vznikem vnitřních vad vývalků nebo snížením jejich mechanic-

kých, jmenovitě plastických vlastností. Úvahy o vlivu licí pěny jsou oponovány ná-

zorem, že mechanismus kokilového varu vytváří malou pravděpodobnost к protisměrnému

pohybu nekovových částic z hladiny oceli к patě ingotu.

Problematiku jakostních důsledků kokilového varu v technické praxi dále kompli-

kují postupy chemického víkování hlav ingotu, kdy se po jisté době uhlíková reakce

násilně zastaví dávkou dezoxidačního činidla, např. drceným ferosiliciem nebo hli-

níkem. Je používán hliník kusový, tekutý a ve formě granálií. I když se chemická

reakce týká oceli jen v oblasti přiléhající к hladině a v hlavové části ingotU/ ne-

lze vyloučit, že vznikající oxidy proniknou hlouběji do těla ingotu.

Předmět technologického zadání provozních pokusných prací je pochopitelně určen

zájmem zadavatele. Tak např. ze strany Vítkovic-ŽSKG šlo o zjištění vlivu licí pě-

ny na vznik dvojitosti tlustých plechů, v Třineckých železárnách VŘSR o prověření,

zda licí pěna do těla ingotu vniká nebo nikoliv a v případě chemického víkování

o znečištění oceli oxidem hliníku ve vztahu к podélné a příčné ose vývalkú.

V souvislosti s konkrétním zadáním byl i metodický přístup к řešení poněkud

odlišný.

V případě Vítkovic byla ke stopování kokilové strusky použita technika stopo-

vání oxidu lantanitého metodou neutronové aktivační analýzy a přímé radiometrie ra-

dionuklidu Ce, aplikovaného v podobě ozářeného oxidu ceričitého. Ve třískách,

odebraných z roviny rozdvojení plechu, byla přítomnost radionuklidu, přisazeného

do vrstvy strusky na hladině oceli v kokile, kvalitativně prokázána jen v omezeném

počtu vad. Při úpravě třísek do podoby chemického izolátu lantanidů na vápenatém

nosiči, což je podmínkou pro ozáření v reaktoru a následnou aktivační analýzu,

dochází ke ztrátám indikátoru a tedy ke snížení detekovatelnosti. Potíže rovněž

vznikají fluktuací pozadí indikátoru v základním materiálu.

V Třineckých železárnách byla pro studium znečištění neuklidněné oceli licí

pěnou zvolena technika podvojného značení, kdy na tvořící se strusku v kokile byl
141

přidán radionuklid Ce v podobě 950 mg Се,О
э
 o aktivitě 185 MBq a 1,4 g slitiny

Al-Sc s aktivitou Se o stejné hodnotě.

U jednoho pokusného ingotu byly indikátory přisazeny na hladinu vařící oceli

60 s po nalití společně s dávkou 2 kg intensifikátoru varu na bázi okují. Druhý po-

kusný ingot byl odlit bez intenzifikátoru varu. Indikátory byly dávkovány po 30 s

kokilového varu. Oba ingoty byly víkovány mechanicky. Třetí ingot téže tavby byl

značen stejně s tím, že po 10 s kokilového varu byl tento přerušen přísadou 1 kg

ferosilicia.

V průběhu varu byla vzorkována ocel z hladiny namrznutím na ocelovou tyč. In-

goty byly vyválcovány do sochoru kvadrát 109 mm. V průběhu válcování, v intervalech

daných výrobní délkou sochoru 9 m, bylo prováděno vzorkování. Odebraná tělesa byla
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kovotřískově upravena na příčné řezy a z nich vrtáním získány třísky v poloze stře-

du (ozn. S.), rohu (R) a mezipoloze (т) na úhlopříčce.

Třísky byly slisovány do tvaru kotoučků ф 20 nun a podrobeny analýze spektra

záření gama na mnohokanálovém analyzátoru TN 4500 fy TRACOR. Po měření byly kotou-

če podrobeny přímé chloraci a na získaných izolátech se radiometrie opakovala.

Výsledky spektrální analýzy vzorků oceli z kokily podává tab. I., ingotu dru-

hého tab. II. Zachycují v případě prvním prudký pokles aktivity indikátorů na hla-

dině oceli při tuhnutí ingotu, což svědčí jednak o jejich přechodu do těla ingotu,

jednak o procesu ředění přírůstkem vyplouvajících nečistot. Vzorky oceli z různých

poloh na podélné ose ingotu, označených vzestupem pořadí od hlavy к patě a příčném

průřezu na vytýčených místech vzorkování prokazují, že к průniku pěny z hladiny

do těla ingotu jednoznačně došlo. Nejvyšší stupeň znečištění vykazují oblasti blíz-

ké hlavě a patě ingotu a podélné ose vývalku.

problematiky znečištění neuklidněné oceli oxidy hliníku, pocházející-

mi z hliníku použitého к chemickému víkování hlavy ingotu při lití bylo metodicky

podobné. Uskutečnilo se na čtyřech pokusných tavbách oceli jakosti 32 ВТ hmotnosti

240 t, kdy při lití 10 t ingotu bylo souběžně zkoušeno několik variant dávkování

hliníku do kokil. Pro každý z 12 ks pokusných ingotu byla připravena dávka 4 ozáře-

né slitiny Al-Sc o aktivitě 74О MBq.radionuklidu
 4 6

Sc.

U první tavby bylo chemické víkování dvoustupňové. Po nalití oceli na plnou

výšku kokily bylo na hladinu o 60 s varu nalito 1 kg tekutého hliníku. Po pro-

dlevě 40 s došlo к dávkování 4 kg tekutého hliníku, objemově značeného rozpuštěním

předslitiny Al-Sc.

Při druhé tavbě byl do pokusných ingotu dávkován granulovaný hliník s přimfse-

ním značeného indikátoru к hmotnostem 6; 6,3 a 6,6 kg, pro jednotlivý ingot.

Třetí tavbu charakterizuje opět tekutý hliník v dávkách 4,Os 3,5 a 2,5 kg,

značený rozpuštěním ozáření předslitiny na lžíci. К přisazení došlo po 20 s varu.

Technologická varianta poslední pokusné tavby se od předcházející lišila

v prodloužení prodlevy mezi nalitím oceli a přidáním hliníku na 60 s.

Všechny pokusné ingoty byly vyválcovány do sochoru kvadrát 109 mm a vzorková-

ny buď každý nebo alespoň po jednom z hlavové, střední a patní části. Zhotovení

a další vzorkování řezných ploch na přířezech bylo obdobné jako u stadia licí pěny.

Totéž platí o radiometrii třísek i chemických izolátů z jednotlivých poloh. Vedle

radiometrie byly vzorky oceli analyzovány na obsah hliníku na optickém kvantometru

a metodou atomové absorbce.

Z rozboru všech dosažených výsledku vyplynul závěr, že při chemickém víkování

dochází к přechodu hliníku a jeho oxidů do těla ingotu. Podílí se významně na obsa-

hu vměstků. Nejvíce nečistot z tohoto zdroje se soustřeďuje pod hlavou a v oblasti

paty ingotu. Vysoký rozptyl radiometrických i chemických výsledku nedovolil objek-

tivní zhodnocení rozdílů mezi zkoušenými technologickými postupy.

Z rozsáhlé výsledkové dokumentace uvádíme pouze grafický záznam radiometricky

a kvantometricky stanovených obsahů hliníku na podélné ose ingotu vyválcovaného

do sochoru, a to ve středu a pod povrchem příčného řezu. /Obr. 1 a 2/.
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Tabulka I. Spektrometrické měření vzorků oceli z kckily

Vzorek

1-1

1-2

II-l

II-2

II-3

III-l

III-2

Aktivita
46
Sc (Bq)

1395.20

70.61

523.86

92.75

64.28

1111.18

256.66

1 4 1
Ce (Bq)

477.85

52.25

99092.84

35.67

465.93

73.60

307.07

Tabulka II. Spektrometrické měřeni vzorku z inqotu II.

Vzorek

1-R
1-S
1-T

2-R
2-S
2-T

3-R
3-S
3-T

4-R
4-S
4-T

5-R
5-S
5-T

6-R
6-S
6-T

7-R
7-S
1-1

8-R
8-S
8-T

9-R
9-S
9-T

Aktivita kovu
4 6
SC CBq)

109.56
36.26
42.84

114.54
17.05
41.63

68.68
37.07
24.52

56.64
52.63
47.24

73.39
77.51
65.66

66.57
103.40
89.08

75.38
106.91
89.23

87.72
165.88
143.05

90.75
372.74
312.54

1 4 1 C e ( B q )

25.03
22.79
22.71

22.76
20.36
22.77

36.42
22.76
22.78

23.33
22.79
22.75

22.79
22.80
22.80

22.80
22.81
22.81

22.81
22.80
22.82

30.85
22.83
22.83

22.82
26.55
22.84

Aktivita izolátu
4 6Sc (Bq)

87.76
28.33
62.39

91.56
11.50
15.34

70.28
24.69
24.69

63.28
65.22
42.41

69.21
74.35
58.43

71.80
105.01
71.40

67.78
103.82
19.39

20.50
69.89
50.54

107.90
369.37
285.37

1 4 1Ce (Bq)

29.39
29.39
29.83

29.60
48.1
19.82

29.61
29.68
29.68

33.17
32.63
29.70

29.64
29.65
29.65

55.5
29.82
32.13

29.68
29.68
50.8

50.7
29.70
19.84

29.77
29.77
29.78
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PRŮZKUM PROCESU ODFOSFOŘENÍ OCELI
NA KYSLÍKOVÉM KONVERTORU

L Mrázek

ANOTACE

Proces odfosfoření byl studován pomocí radionuklidu P, který byl získán ozá-

řením ferofosforu v jaderném reaktoru. Značící materiál byl rozpuštěn v surovém že-

leze před zalitím do konvertoru. V průběhu tavby byly odebírány vzorky oceli, strus-

ky a komínového úletu, v průběhu homogenizace a lití oceli pak vzorky strusky a oce-

li.

Soubor výsledků pokusných taveb potvrdil vysoký stupeň odfosfoření oceli

v konvertoru, zejména v úvodní části tavby a přechod fosforu ve spalinách do komí-

nových kalů a vody v plynočistírně. Byla stanovena hmotnost strusky, která při od-

pichu přechází z konvertoru do pánve, a její vliv na zvýšení obsahu fosforu v oce-

li. Bylo prokázáno, že 80 - 95 % fosforu ze strusky se zpětnou redukcí vrací do

oceli.

АННОТАЦИЯ

:ЬЛНИЕ ПРОЦЕССА ОБЬСФССЮРИРЛ::ИЯ T̂AJ;»: о кислСРОД-

НЫХ К0НЕЕ1ГОРАХ

Процесс обесфосфоривания изучался с помощью радионуклида Т>, который был

получен облучением ферро-фосфора в атомном реакторе. Меченый материал был раство-

рен в сыром желеэе перед заливкой в конвертор. В течение плавки отбирались пробы

стали, шлака и частиц, вылетающих в дымоход, в течение гомогенизации и разливки

стели соответственно пробы шлака и стели.

Совокупность результатов экспериментальных плавок подтвердила высокую сте-

пень обесфосфоривания стали в конверторе, особенно в начальной стадии плавки,

и переход фосфора в продуктах сжания в шлеммы и воды газоочистки. Выла определе-

на масса шлаке, которая при выпуске переходит из конвертора в ковш и ее влияние

на повышение содержания фосфора в стали. Было доказано, что 80 - 95 % фосфора

из шлака обратным восстановлением возвращается в сталь.
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Mezi hlavní metalurgické procesy probíhající při výrobě oceli patří odfosfoře-

ní. Fyzikálně-chemický či termodynamický popis reakcí je toereticky bezproblémový,

tvoří základ a úvodní kapitoly odborné literatury. To platí zejména o výrobě oceli

na martinských a elektrických pecích, kdy jsou navíc к dispozici i dlouhodobé pro-

vozní zkušenosti. Snaha pracovníků ocelářského výzkumu Třineckých železáren po urych-

leném zvládnutí technologie výroby širokého sortimentu jakostí oceli na kyslíkové

konvertorové ocelárně se promítla i do požadavku provést prověrku procesu odfosfoře-

ní na novém výrobním agregátu pomocí jaderných metod.

PROBLEMATIKA A POSTUP ŘEŠENÍ

Studium procesu odfosfoření při výrobě oceli pomocí jaderných stopovacích me-

tod bylo, zejména v případě martinských pecí, uskutečněno již několikrát /1,2/. Fos-

for jako prvek má pro stopovací ííčely vhodný radionuklid P s poločasem rozpadu

14,3 dne, emitující záření beta o energii 1,718 MeV. Poměrně krátký poločas rozpa-

du klade zvýšené nároky na organizaci přípravných prací tím spíše, že měření použi-

tého indikátoru předpokládá předběžnou separaci celkového fosforu ze vzorku oceli

a strusek cestou chemického zpracování, což je nejen pracné, ale i časově náročné.

Pro značení bylo použito slévárenské předslitiny hutního ferofosforu v jader-

ném reaktoru. Na základě předpokládané doby trvání pokusu byla stanovena vstupní

aktivita radionuklidu do vsázky tekutého surového železa pro tavbu oceli hmotnosti

180 tun ve výši 1,75 GBq. V provozní praxi se jednalo o aplikaci kusového ferofos-

foru definované hmotnosti, který byl před vhozením do pánve před nalitím surového

železa uzavřen do plechové nádoby se zátěží a zásypem práškového železa.

PROVEDENÍ PROVOZNÍCH POKUSO

V rámci zadaného studia byly provedeny čtyři provozní pokusné tavby na kyslí-

kových konvertorech v nové ocelárně TŽ Třinec ve dvou časově oddělených kampaních.

V průběhu pokusných taveb byla technologie vedena přesně podle DTP plánovaných ja-

kostí oceli.

Vsázkové poměry jednotlivých taveb, jakož i množství přísad, přidávaných v prů-

běhu odlévání nebo vakuování oceli do pánve, jsou uvedeny v tabulce 1. Radioaktivní

ferofosfor byl dávkován do surového železa v průběhu jeho lití do pánve. Koncentra-

ce radionuklidu byla stanovena měřením vzorku, odebraných před zalitím surového že-

leza do konvertoru.

Odběr vzorku oceli a strusky z konvertoru v průběhu foukání kyslíku byl z pro-

vozních a bezpečnostních důvodů omezen na minimum. Podobně tomu bylo i při homogeni-

zaci oceli stlačených dusíkem a vakuování. Byly odebrány vzorky oceli a strusky

v konvertoru po natavení a těsně před odpichem, vzorky z pánve po odpichu v průbě-

hu rafinačních pochodu, vzorky oceli při lití do ingotů z proudu oceli ve velmi

krátkých časových intervalech a konečně vzorek strusky ze zbytku strusky v pánvi

po odliti oceli.

Záměr současného provedení materiálové bilance a bilance fosforu ve vsázce a

průběžných produktech vyžadoval vzorkování pecních tavenin i plynných zplodin spalo-

vání. Konstrukční provedení plynočistírny však к tomu poskytuje jen velmi omezené

možnosti. V konečné fázi byl s pracovníky provozu dohodnut nejméně nebezpečný odběr

vzorku vodních kalů na výstupu potrubí z plynočistírny do otevřeného žlabu kalového

hospodářství oceláren. Vzorkování vod bylo prováděno v desetiminutových intervalech

ručně do polyetylenových vzorkovnic.
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Obsah I'-̂ foru v odebraných vzorcích stejně jako ostatních prvku byl stanovován

kvantometricky v laboratoři TŽ Třinec, kontrolní analýzy vybraných vzorků pak che-

micky v laboratoři VÚHŽ. Pro radiometrická měření byly vzorky rozpuštěny, fosfor

vysrážen ve formě fosfomolybdenanu amonného a filtrován přes papírovou kaši. Vzorky

byly ve stejné geometrii měřeny sclntilačním detektorem s plastickým scintilátorem.

V případě spalin byl zachycený kal v objemu 500 ml zfiltrován na membránovém

ultrafiltru a měření radioaktivity bylo provedeno přímo na vysušeném kalu, tj. bez

chemického zpracování a korekce na jednotnou navážku. Se zřetelem na problematiku

reprezentativnosti odebraných vzorků kalů a obtížnost stanovení celkového množství

kalů na tavbu byl při bilančních výpočtech obsah fosforu v plynných zplodinách pou-

ze dopočten do 100 %.

Změřené aktivity vybraných vzorku oceli a strusky jsou uvedeny v tabulkách 3

a 4, aktivity a výsledky chemické analýzy většiny vzorku pak na obrázcích 1 - 4 .

Ze vsázkových poměrů byla vypočtena teoretická materiálová bilance pokusných

taveb. Hmotnost kovové substance vsázky byla snížena o podíl železa, ve strusce

/20 %/ a v pevném úletu /60 %/ a tím byla získána odpichová hmotnost tavby. К hmot-

nosti struskotvorných přísad byly připočteny produkty oxidace příslušných složek

surového železa. Hmotnost oceli na konci lití byla odvozena od hmotnosti při odpi-

chu a připočten přírůstek z titulu přísad do pánve. Příslušné produkty pánvových

reakcí byly započteny jako přírůstek hmotnosti strusky v pánvi.

Provedený propočet materiálové bilance jednotlivých taveb dokumentuje tabulka 2.

Výsledky chemické a radiometrické analýzy, jakož i vypočtené hmotnosti jednot-

livých složek pokusných taveb byly použity к propočtu bilance fosforu v konvertoru

/tabulka 3/ а к výpočtu zpětné redukce fosforu ze strusky do oceli v pánvi /tabul-

ka 4/.

Soubor výsledků pokusných taveb potvrzuje vysoký stupeň odfosfoření oceli

v konvertoru, postupné snížení obsahu fosforu v kovové tavenině a prudké zvýšení

obsahu fosforu ve strusce a komínovém úletu, zejména v úvodní části tavby. V ná-

sledujícím údobí dochází souběžně ke snížení obsahu fosforu jak v kovu, tak ve

strusce. Fosfor v dané fázi odchází ve spalinách do komínových kalu a vody v plyno-

čistírně.

Byla stanovena hmotnost strusky, která při odpichu přechází z konvertoru do

pánve a její vliv na zvýšení obsahu fosforu v oceli při odlévání cestou zpětné re-

dukce. Bylo prokázáno, že 30 - 95 % obsahu fosforu v této strusce se do oceli vrací.

Experimentální práce prokázaly vysokou účelnost realizace technologických

opatření na zachycení strusky při odpichu а к zabránění jejímu přechodu do pánve

při odpichu.
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Tabulka 1 Vsázkové poměry pokusných taveb /t/

Tavba

20 505

20 508

21 876

21 878

Jakost

60SiCr

lOOCSDMnTi

75CSD

C78

sur.
žel.

157.0

154.0

148.0

154.0

dávkováno
šrot

43.5

44.4

53.8

47.6

CaO

12.24

12.24

11.89

9.49

do konvertoru
CaF

o

0.65

0.48

0.19

0.31

žel.
ruda

0.60

-

0.48

0.47

dolo-
mit

-

-

-

3.55

magne-
zit

-

-

0.80

-

koks

1.06

2.08

1.36

1.57

dávkováno
SiMn

2.29

3.66

1.97

1.13

FeSi

2.54

0.99

0.24

0.40

do pánve
FeCr

1.04

-

-

-

AI

0.18

-

0.05

0.09

sur.
žel.

-

-

10.0

-

Tabulka 2 Vypočtené hodnoty kovu a strusky /t/ ze vsázkových poměru a z chemické

analýzy odebraných vzorku

tavba

20 505

20 508

21 875

21 878

konvertor
kov

186.35

184.97

188.59

187.98

struska

20.93

19.76

20.43

21.18

pánev

kov

192.97

189.92

200.75

190.44

konv.

2.04

2.06

4.37

1.54

struska z
přísad

0.92

1.52

0.91

0.88

celk.

2.96

3.58

5.28

2.42



О)

Tabulka III Bilance fosforu v konvertoru

tavba

20505

20508

21875

21878

surové
železo

t

157.0

154.0

148.0

154.0

akt.
spec.

imp/g

1159

1524

1641

1378

akt.
celk.
Gimp

181.96

234.70

242.87

212.21

ocel
t

186.35

184.97

188.59

187.98

akt.
spec.
imp/g

92

315

85

91

akt.
celk.
Gimp

17.14

58.26

16.03

17.11

struska
t

20.9 3

19.76

20.43

21.18

akt.
spec.
imp/g

3820

7116

7380

6686

akt.
celk.
Gimp

79.95

14О.61

150.77

141.71

podíl aktivity v
kovu

%

9.42

24.83

6.60

8.06

strusce
%

43.94

59.91

62.08

66.73

úletu
%

46.64

15.26

31.32

25.21

Tabulka IV Zpětná redukce fosforu z pánvové strusky

tavba

20505

-ÍO5O8

21875

21878

struska
pecní

t

2.045

2.О59

4.373

1.537

akt.
spec.
imp/g

3820

7116

7380

6686

akt.
celk.
Gimp

7.812

14.652

32.273

10.276

str.
pánev

t

2.961

3.583

5.281

2.421

akt.
spec.

kimp/g

0.478

0.380

0.327

0.219

akt.
celk.
Gimp

1.415

1.362

1.727

0.530

zpětná redukce

Gimp

6.397

13.290

30.546

9.746

%

82

91

95

95

ocel v pánvi

t

192.97

189.92

200.75

190.43

zvýšení
o imp/g

35

70
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ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕРЕПЛАВОВ

А. Фирганек, Е. Северсни. Р. Талярен, Я. Ондэрна

ПНР

АННОТАЦИЯ

Радиоизотопнымк и металлографическими методами определено влияние степени

исполнения кристаллизатора к? кристаллизацию! структуру, сегрегацию вольфрама

и перераспределения карбидов в литой и прокованной быстрорежущей волъфрвмово-

молибденггой стали. Слитки вес около 700 кг переплавляли при постоянных

электрических параметрах из электродов различного сечения. Фронт кристаллизации,

структура и сегрегация вольфрамма определены авторадиографическим методом с прк-

мененкем индикаторов Со мечение жидкой фаьк и W, полученного методом

активации готовых образцов в ядерном реакторе.

Результаты исследований являлись основой для разработки технологии электро-

шлакоЕого переплава быстрорежущей стали.

ANОТАСЫ

SLEDOVÁNÍ KRYS TAL,I Z АСЕ RYCHLOŘEZNÉ OCELI PŘI PROMYSLOVÝCH

PŘESTAVBÁCH

Radioizotopovou a metalografickou metodou byl zjištován vliv typu krystalizá-

toru na krystalizaci, strukturu, segregaci wolframu a přerozdělení karbidů v lité

a kované rychlořezné wolframo-molybdénové oceli. Při stálých elektrických paramet-

rech na elektrodách o různém průřezu byly přetavovány ingoty o váze okolo 700 kg.

Fronta krystalizace, struktura a segregace wolframu byla zjištována autoradiogra-

ficky s využitím kobaltu Co k označení tekuté fáze a wolframu W, získaného ak-

tivací hotových vzorků v jaderném reaktoru.

Výsledky výzkumu se staly základem pro technologii elektrostruskové přetavby

rychlořezných oceli.
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ВВЕДЕНИЕ

Инструментальные легированные стали высокого качества производятся в спе-

циальных процессах переплева: в вакуумной дуговой печи, электронной печи, в про-

цессе электрошлакового переплава.

Темой настоящей работы является определение влияния параметров электрошлако-

вого переплава быстрорежущей вольфрамово-молибденовой стали SW7M на ее кристалли-

зацию, структуру и сегрегацию.

Радиоиэотопные исследования вместе с результатами необходимых для этих ста-

лей металлографических исследований являлись основой для разработки технологии

переплава /1/.

Эксперименты выполнены на материале из 4-х промышленных переплавов.

Восьмиугольные слитки (375/275 х 1050 мм весом ок. 700 кг) переплавляли со

скоростью 2,14 - 3,76 кг/мин, из прокованных электродов квадратного сечения:

166 х 166 мы; 175 х 175 мм; 200 X 200 мм и 230 х 230 мм. Таким образом, для

постоянных параметров кристаллизатора коэффициент его заполнения равнялся

0,24 - 0,51 (таблица 1).

Применяя рвдиоиэотошшй метод проведены:

- определение фронта кристаллизации слитков,
- оценке структуры стали и сегрегации вольфрама в слитках,
- оценка сегрегации вольфрама по продольному сечению прутков, прокованных из
экспериментальных слитков после очередннх стадий деформации.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились авторадиографическим методом. Жидкая фаза слитков
метилась после стабилизации параметров переплаве, то есть на высоте ок. 1/3 тела
слитка. Радиоактивный индикатор Со ( 18,5 HBq, весок 10 мг) вводился предвари-
тельно в переплавляемый электрод. Расположение жидкой фазы определялось сначала
по радиометрическому а затем авторадиографическому методу, составляя авторадио-
граммы продольных сечений слитков.

На основе авторадиографических изображений определена глубина жидкой фазы
и направление роста кристаллов (то есть угол наклона к оси слитка) в несхольхих
точках сечения от оси до края слитка.

В характере критерия оценки первичной структуры стали, степени сегрегации
и процесса химической гомогенизации в результате горячей деформации принимаются
результаты авторвдиографических исследований распределения вольфрама, применяя
радиоизотоп w на ядерной реакции Ví (n, W) "» протекающей во время облу-
чения проб в ядерном реакторе. Вольфрам - элемент, обладающий исключительно хо-
рошими ядерными свойствами для авторадиографии и одновременно основной легирую-
щий, карбидообразующий элемент быстрорежущих сталей (с большой тенденцией к ден-
дритической сегрегации), является совершенным "природным" индикатором структуры
и указателем расположения скоплений ледебурита. Поэтому распределение и сегрега-
ция вольфрама может являться критерием оценки химической однородности быстроре-
жущей стали, тем более, что величина равновесного коэффициента "К" распределения
вольфрама между жидкой и твердой фазой близка величине этого коэффициента у дру-
гих легирующих, карбидообреэующих элементов этих сталей, то есть молибдена, хро-
ма и ванадия.



Распределение вольфрама определено по поперечным и продольным сечениям слит-

ков тьк, чтобн получить полную "пространственную" структуру от края до оси слитка

в области, расположенной вблизи местоположения меченной жидкой фазы ( Рис. 1 ) .

Сценке степени гомогенизации стали после очередных стедий горячей пласти-

ческой деформации ( то есть в прутках 0 1БС - 50 мм ) проводилась нв поверхностях

параллельных направлению деформации. Облучение всех проб проведено в ядерном

реакторе в одинаковых условиях, то есть потоком тепловых нейтронов 1х10
х
 н/см/с.

187
в течение 4 мину

0
". Для зтих условий удельная радиоактивность радиоизотопа W

равнялась ок. 200 MBq/r всльфгема. Экспозицию авторадиограмм всех проб осущест-

вляли на съемных эмульсиях ORWO -К-106 два раза, спустя 48 и 72 чесов с момента

облучения. Одновременно проводились спектрометрические измерения проб для оценки

величины фона происходящего от радиоизотопов других элементов стали, возникающих

во время облучения. Установлено, что после ок. 100 чесов с момента облучения кар-

тина расположения вольфрама теряется. После распада изотопа VI те яге самые

пробы Сыли применены для металлографического анализа сегрегации карбидов.

Микроскопический анализ авторадиограмм проводился параллельно с анализом

микроструктуры соответствующих микрообластей проб. Сегрегацию вольфрама опреде-

ляли на основании фотометрических измерений авторадиограмм при помощи микроденси-

тометра типа Joyce-L'debl, работающего с компьютером.

Локальную степень сегрегации в микрообластях определяли на основе фотометри-

ческих кривых выбранных мест границы: ось дендритов - междендритное простран-

ство .

Фотометрические измерения проведены га авторадиограммах проб с оси, края

и 1/2 рвдиуса слитков. Однородность прокованных прутков изучалась в оси и краях

прутков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты исследований фронте кркствллиаэции представлены на рис. 1, 2

и в таблице 1.

Сегрегация вольфрама представлена не рис. 3,4 составляя эвторадиограммы

одного из слитков согласно местоположению анализированных проб. Корреляцию между

характером распределения вольфрама и распределением колоний ледебуритической

эвтективи представляют увеличения выбранных мест евторадиограмм. Средняя степень

сегрегации вольфрама в микрооблэстях определена не основе фотометрических кривых

и изменяется в пределах от ок. 1,2 (границы вторичных ответвлений мелких дендри-

тов вблизи края слитка) до ок. 5 (ось слитка, скопления фольфрама в местах

соприкосновения денгрктов). Можно считать, что области обогащенные вольфрамом,

обогашены также другими элементами стали, то есть углеродом, хромом, молибденом,

ванадием.

Средняя величина стандартной девиации О почернения евтодиаграмм вольфрама

снижается с увеличением степени деформации с ок. 11 ( оси слитков) до ок. 7,5

(oci* прутков 0 50 мм).

Результаты изотопных исследований доказали, что процесс электрошлакового

переплава стали SW7M гарантирует осевое направление кристаллизации полезное как

с точки зрения структуры, так и удаления вредных примесей. Достигнута однородная
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по целому сечению слиткоь дендритическая структура с приближенной степенью сегре-

гации вольфрама.

Горячая деформация электрошлэксвых СЛИТКОБ ведет к получению относительно

однородного исходного материала для производства высококачественных инструментов.

Для определенных раныне электрических параметров переплава, количества и ка-

чества шлака, за наиболее полезный коэффициент заполнения применяемого кристалли-

затора принято "к" = 0,30.

Установлено, что структура и сегрегация стали SW7M электрошлакового процес-

са близкв структуре и сегрегации той же самой стали, переплавленной в электронной

печи, исследованной раньше по аналогичному радиоизотопному методу /2,3/.

Результаты представленных изотопных исследований вместе с результатами ме-

таллографических исследований материала к анализом механических свойств явились

основой для разработки технологии электрошлакового переплава быстрорежущих ста-

лей.
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Таблица 1

Параметры переплава и характеристика фронта кристаллизации

Размер
электрода мм

Коэффициент за-
полнения кристал-
лизатора "к"

Время пере-
г.гэва мин

Глубина жидкой
фазы мм

Угол наклона
кристаллов
к оси слитка

1

230x2850

0,51

2Э0

70

25 - 30

п е р е п л а в а

2

155x4650

0,24

365

62

15 край
25 ось

3

175x3950

0,30

290

60

20 - 22,5

4

200x2930

0,39

210

65

20 - 23
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Ось слитка

h - глубина жидкой фазы
- угол наклона дендритов к оси слитка

1,2,3... - местоположение проб для авторвдиогрвфии вольфрама

Рис. 1 Иестоположение проб для авторадиографии вольфрама и расположение
жидкой фазы
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Рис. 2 Применение авторадиограммы жидкой фазы двух экспериментальных

слитков. Линией обозначено зеркало металла во время введения радио-

активного индикатора Со

ОСЬ

I

Рис. 3 а/ Сегрегация вольфрама по продольному и поперечному сечению
экспериментального слитка. Авторадиограммы w ув. х 20

б/ Увеличение авторадиограмм проб (1,4,8) - поперечное сечение
и соответствующая им структура:, ув. х 125
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Рис. 4 Сегрегация вольфрама в прокованных прутках после очередных стадий
деформации. Авторадиограммы V ув. х 20
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OPTIMALIZACE PROCESU ZJEMNĚNÍ ZRNA
PŘI VÝROBĚ LITÉHO HLINÍKOVÉHO PÁSU POMOCÍ
AUTORADIOGRAFIE INDUKOVANÉ NEUTRONY

R. Rachlitz

NDR

OPTIMALIZACE PROCESU ZJEMNĚNÍ ZRNA

PŘI VÝROBĚ LITÉHO HLINÍKOVÉHO PÍŠU POMOCÍ

AUTORADIOGRAFIE INDUKOVANÉ NEUTRONY

S cílem optimalizace procesu zmenšování rozměru zrna při výrobě litého hliní-

kového pásu byla použita metoda neutronové autoradiografie NIAR. S pomocí analýzy

obsahu a rozdělení bóru byla studována použitá slitina AlTiSBl.

V referátu je hodnoceno rozdělení hustoty stop s pomocí analyzátoru obrazu

A 6471.

První výsledky získané v praxi potvrzují možnosti vyplývající z popsané meto-

diky pro analýzu zmenšování rozměru zrn ve spojitosti s legúrami obsahujícími bór.

АННОТАЦИЯ

С целью исследования и оптимизации процесса уменьшения размера верен в про-
изводстве алюминиевой литейной ленты использовался метод нейтронной авторвдио-
графии NIAR . Путем анализа содержания и распределения бора опосредствевшо
изучали применяемый сплав AlTi 5 В 1. Рассматривается определение плотности
следов при помощи анализатора иаображеяий типа А 6471.

Первые результаты, полученные на практике, подтверждают возможности, выте-
кающие из описанного метода для анализа процессов уменьшения размера зерен в
связи с борсодержащими лигатурами.
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Jednou z početných oblastí využití autoradiografie indikované neutrony je me-

talurgie neželezných kovů. Pomocí této metody lze na příklad elegantním způsobem

určovat rozdělení a obsah bóru v litém hliníkovém pásu.

Polotovar má vykazovat pokud možno vysoce homogenní jemnozrnnou strukturu.

Aby Dyl takový stav dosažen, je účelné, mimo nastavení optimálních technologických

parametru při odlévání přidat do tekutého hliníku o čistotě 99,5 % ve vyrovnávací

peci přísadu pro zjemnění zrna v podobě předslitiny AlTi Т В 1. V ní obsažené

krystalizační zárodky ovlivňují v průběhu tuhnutí tvorbu jemnozrnné struktury.

Při dalším zpracování hliníkového pásu válcováním do fólií tlouštky 100 až

5 yum mohou mít tyto cizí zárodky rušivý vliv na jakost konečného výrobku. V důsled-

ku své vysoké mechanické pevnosti jsou téměř netvařitelné, jejich původní rozměr

zůstává v tloušfcce fólie beze změny. To může vést ke zhoršení kvality fólie výsky-

tem pórů a rýh a ke zvýšení opotřebení válců. Snahy po nápravě vedou ke snížení dá-

vek legovací přísady s tím, aby rozměry částic byly pokud možno co nejmenší.

Odbytový obsah boru ve výši 20 až 40 ppm se projevuje i ve ztížení kontroly

jakosti materiálu běžně užívanými metodami metalografického výzkumu.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÍST

Ozáření metalograficky upravených vzorků se provádí na jaderném reaktoru VK-3

v Z£K Rossendorf. Používá se detekční materiál z VEB ORWO Wolfen tlouštky 100 /am.

Jako etalony slouží Al-standardy, při jejichž přípravě byl použit stejný legující

prostředek jako u hliníkového pásu. Všechny vzorky, včetně cejchovacích, byly vy-
13 —2 **1staveny proudu neutronů 1,35 x 10 n cm s

Leptání stopových detektoru proběhlo při stejných podmínkách jako tomu bylo

v práci /1/. Přenesením detektoru na DIA sklíčka byly upraveny pro ruční manipula-

ci, umožňující následné vyhodnocování jak ve vztahu na obsah, tak při sledování

rozložení bóru ve vzorcích. Vlastní analýza detektoru byla provedena na přístroji

A 6471 VEB Robotron s využitím systému pro zpracování obrazu.

Stanovení obsahu bóru

V důsledku vysokého kontrastu stop je výpočet pomocí přístroje pro digitální

analýzu obrazu snadný. Zobrazení světelnou - optikou je snímáno televizní kamerou.

Videosignál je digitalisován analogo-digitálního měniče, což značí, že obraz je

rozložen na jednotlivé body a pro každý tento bod je přiřazeno digitální číslo

/6-nebo 8 bit./ odpovídající jeho intenzitě zčernání /hodnotě šedého zabarvení/.

V návaznosti na předvolbu vhodných prahů pro hraniční hodnoty dojde ke zpracování

dat obrazu. Výpočet takto detekovaných stop lze provést různými postupy.

Při této práci bylo měření hustoty stop provedeno na zařízení BVS A 6471. Sy-

stém sestává z následujících přístrojů:

- mikropočítač К 1630 s 256 kbitovou hlavní pamětí a příslušnou periferií

- ovladač grafického záznamu s obrazovou pamětí a barevným monitorem

- jednotka kuličkového posunu /obr. 1/.

Mimo počítání stop dovoluje program pečlivou volbu prahů pro binární rozbor

dat obrazu a tím i přesnou detekci stop. Mimo to jsou započtené stopy pro kontrolu

označeny praporky /obr. 2/.

Při vysoké hustotě stop může dojít v důsledku překrytí jednotlivých stop i ke

značným chybám. Lze je korigovat počítačem /matematicky/.
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Obr. 3 zachycuje základní body zorného pole při určování obsahu bóru pomocí

autoradiografie indukované neutrony. Jako podklad pro vyhodnocení jednotlivých'kon-

krétních vzorku jsou zde porovnány funkce sloužící к cejchování.

a/ vypočtené ručně z teoretických vzájemných vztahů

b/ cejchovní přímka dle vyhodnocení na BVS A 6471

c/ cejchovní přímka dle vizuálního stanovení hustoty stop

S ohledem na množství možných nepřesností, především hodnoty neutronového to-

ku v reaktoru, doběhu alfa části aj., je pozoruhodná velmi dobrá shoda průběhu

jednotlivých přímek.

Relativní chyba při srovnání s hodnotami analýz dosažených chemických rozbo-

rem leží v relevantním rozmezí obsahu 10 až 50 ppm bóru mezi hodnotou 10 až 30 %,

což odpovídá absolutnímu kolísání od 3 do 5 ppm. Vsázka pro chemickou analýzu činí

8 až 1O g třísek ze vzorku, což reprezentuje objemově asi 4 cm . Při metodě detekce

stop činí analyzovaný objem vzorku pouze 6 x 10 cm . Se zřetelem na odchylky v ho-

mogenitě je obsah bóru stanovený tímto postupem funkcí lokality měření. Tato sku-

tečnost dovoluje zjištovat rozdíly obsahu bóru v určitých místech, na příklad

v tlouštce litého pásu a umožňuje v tomto směru provádět i výzkum.

Stanovení bóru metodou detekce stop představuje v materiálovém výzkumu alterna-

tivní metodu к chemické analýze. Má zvláštní význam ve vztahu к výzkumu rozdělení

velikostních částic TiB_ a stavu rozložení bóru v matrici hliníku.

Analýza stavu rozložení bóru

Je účelné poznamenat, že bór není v hliníku prakticky vůbec rozpustný a vysky-

tuje se téměř zcela v podobě TiB_. Částice TiB_ jsou známy jako hlavní činitel

v procesu zjemnění zrna. Proto také rozložení velikosti částic TiB. a stav rozlo-

žení boridů v tavbě nebo v Al-matrici mají značný význam na očekávané zjemnění zrna.

Možnosti metody autoradioagrafie indukované neutrony pro zkoumání, hliníkových

vzorku, jež byly zjemněny předslitinami obsahujícími bór, jsou velni příznivé. Po-

užití této metody pro analýzu rozložení vyžaduje dodržení následujících podmínek:

1/ zachytitelný obsah je od více procent /například při předlegování/ do několika

ppm /u vzorků zjemnění/,

2/ vysoká efektivnost - v analyzované vrstvě lze zachytit všechny boridy do rozmě-

ru 0,2 /um,

3/ ve směsných krystalech rozpuštěná část bóru je zanedbatelně nízká,

4/ jednoduchá, rychlá a jednoznačná identifikace boridových částic,

5/ je možné zkoumání v rozsahu makroskopickém /do několika cm / 1 mikroskopickém,

6/ u předložených fóliových detektorů může být analyzován obraz a kvantitativně

vyhodnocen.

Použití metody detekce stop к zachycení boridů v hliníku

V rámci souhrnné práce byly zkoumány přísady pro předlegování rozličné kon-

sistence a značný počet vzorků z litého pásu. Ke zjemnění zrna hliníku bylo použí-

váno předslitiny KAWECKZ typu AlTi 5 В 1. Experimentální podmínky autoradiografie

indukované neutrony byly při stanovení obsahu bóru až na zkrácení času leptání de-

tektorů z 30 na 25 min. identické.
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Velmi obtížným bodem analýzy rozložení bóru je vyjádření relace mezi struktu-

rou a hodnotami odečtenými z detektoru. U části TiB_ to značí zjistit při maximálně

možných konstantních okrajových podmínkách vzájemnou vazbu mezi částečkami ve vzta-

hu к jejich velikosti. Jsou zjevné na detektoru. Jde o vztah d_,_D к d„ , na zobra-

zení struktury. Příklad ukazuje obr. 4.

Porovnání bylo provedeno přibližně na 100 к sobě patřících částicích rozlič-

ných, velikostí. Obr. 5 ukazuje jak tato funkční závislost vypadá. Na základě zna-

losti v obr. 5 zobrané cejchovní přímky lze snadno zpětně vypočíst skutečný rozměr

částic ve struktuře.

Ačkoliv ve vzdálenosti x od povrchu vzorku jsou jiné poměry pro zobrazení na

detektoru, souhlasí níže popsané výsledky velmi dobře s rozdělením velikosti částic,

jež bylo určeno zcela odlišnými metodami.

Na obr. 6 je zobrazen vyvinutý model, který charakterizuje vliv změny emitova-

ného záření alfa pomocí stopového detektoru se zřetelem na příslušný proces leptá-

ní. Vysvětlení do větší hloubky přesahuje rámec tohoto příspěvku.

Z obr. 6 vyplývá v podstatě skutečnost, že vzdálenost x částic TiB~ od povrchu

vzorku vede к zastupujícím nepřesnostem. Tento fakt je doložen obr 7. Zde je pro

daný předpoklad z detektoru vypočtená velikost částic vynesena proti koordinátě

místa x. d
X
_g

D
/. Pod hodnotami na abcise byla rovněž dána registrovaná pravděpodob-

nost záření alfa v detektoru. Hodnoty d
x

F
„

D
 kolísají při konstantním d„ . rovným

0,2 дип 8 a 10 /um. Toto kolísání v hodnotě 9 + 1 je nutno pro malé průřezy akcepto-

vat. Z obr. 5 je jasné, že právě v rozsahu malých částic menších než 1,5 jam se

s větším statistickým kolísáním počítá. Při interpretaci výsledků rozložení velikost-

ních částic stanovených metodou detekce stop musí být brán zřetel na to, že všechny

částice o hodnotě d_ - menší než 1,9 /um spadají do jedné třídy /kanálu přístroje/.

Pro všechny částice větších rozměru platí model představený na obr. 6. Ohraničení

velikosti částic jako výchozí bod pro prováděná pozorování je volitelné.

Určování rozložení bóru kvantitativní analýzou obrazu

Rozložení dílčích velikostí, vzdálenost a četnost výskytu plošně protažených

částic bylo stanoveno na stopových detektorech pomocí přístrojové sestavy BVS A 6471.

Podobně tomu bylo i při stanovení hustoty stop.

V litém pásu hliníku o čistotě 99,5 % se výskytujevětší počet nekovových vměst-

ků, na příklad boridy, oxidy, nitridy aj. Kvantitativní rozlišení a určení těchto

vměstků pomocí metalografických metod na podkladě poměru v kontrastu к fázím železa,

i když by mohly být stále к dispozici, možné není.

Zde jinak vyhlížejí tyto poměry na stopovém detektoru /obr. 8/, Velmi dobré

podmínky pro kontrast a selekci částic výhradně obsahujících bór /TiB_/ umožňují

využít způsot analytického zpracování obrazu a příslušnou vazbu výsledku к odpovída-

jícímu vzorku.

Vedle počtu částic se určuje i jejich značení. К tomu je žádoucí provést nej-

prve izolaci objektu zkoumání. Toto se provádí pomocí zvýraznění obrysu. Je vypraco-

ván metodický postup, dovolující oddělené poznávání částic v zorném poli. Pro metodu

zvýraznění obrysu prostřednictvím software systému AMBA/R je generována řada para-

metrů částic. Z plochy částic se vypočítává průměr kruhu o stejné ploše aiprovádí

se její zatřídění. Šířka třídy představuje dva body na obrazu, tj. 2,6 jam. Pro

kontrolu měření jsou částice označovány. Obr. 9 předkládá videozáznam po provedeném
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vyhodnocení. Zjištěné rozdělení částic dle velikosti na detektoru je pro každé měře-

né pole bezprostředně zaznamenáno na obrazovce v podobě histogramu.

Program obsahuje rovněž akumulaci mnohých jednotlivých měřených polí a komplex-

ní vyhodnocení z pohledu matematické statistiky.

Výsledky a závěr

Popsanou metodou bylo prošetřováno značné množství částic obsahujících bór

a provedeno jejich rozdělení dle velikosti. Vedle celkového počtu byla stanovena

jejich jednotková plocha a střední vzájemná vzdálenost.

V zájmu porovnání byl proveden rovněž výzkum jistého počtu vzorku litého hli-

níkového pásu, jak provozního, tak laboratorního původu. Jak již bylo poznamenáno

výše, spektra částic získaná metodou autoradiografie indukované neutrony velmi dob-

ře souhlasí s výsledky metalografického rozboru.

Ukázalo se při tom, že soubor celkové četnosti jednotlivých funkcí vykázal

střední hodnotu jedné chyby menší než 0,3 /um. Klasifikační třídění částic metodou

indukované autoradiografie přímo na legovacích přísadách zpracováním příslušného

obrazového záznamu na popsané přístrojové technice možné není. Příčina spočívá

v tom, že vysoká hustota částic snižuje oddělenou registraci jednotlivých boridů.

Bylo prokázáno, že pouhým ozářením vzorku tepelnými neutrony lze získat dosta-

tečně přesné informace o rozložení a obsahu prvku bóru v jemnozrnném hliníku. Kla-

sifikace částic se na příklad uplatnila pro vytvoření podmínek diferencovaných při

filtraci nebo pro dosažení předznačených rozdílu použitím různých legovacích pří-

sad. Výzkum v provozních podmínkách dospěl к poznatku, že je příliš náročné klást

velký důraz na dodržování přesně definovaných technologických parametru.

Základní výzkum v laboratorním měřítku přispěl к rozšíření současných znalostí

o mechanismu procesu zjemnění zrna při aplikaci legovacích předslitin obsahujících

bór. Je na místě vyzdvihnout vysokou spolehlivost metody detekce stop autoradiogra-

fií indukovanou neutrony při zachycení částic TiB, i menších rozměrů do asi O,2 yunu

Jako optimální se jeví sdružení resp. kombinace této metody s klasickou meta-

lografií, elektronovou rastrovací mikroskopií a mikrosondou.

Pomocí autoradiografie indukované neutrony je možné právě na vzorcích zjemně-

ného hliníku získat podklady к dalšímu snížení a minimalizaci legovacích přísad.
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Obr. 1 Celkový pohled na přístrojový systém A 6471 pro zpracování obrazového záznamu

Obr. 2 Výřez z měřeného pole na obrazovce po analytickém zpracování obrazu
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Obr. 3 Porovnání cejchovacích přímek získaných různými postupy

160



'. \ -У

• О • • • - . V \ - v , -

30fyer/e//i//7ý

Obr. 4 Potosnímek struktury a autoradiogramu bóru identického místa vzorku
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Obr. 6 Představa vzájemné vazby mezi rozložením částic TiB_ na detektoru

a ve struktuře v různé vzdálenosti od povrchu vzorku
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Obr. 9 Videozáznam výřezu ze stopového detektoru po analytickém vyhodnocení

obrazu
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RADIOMETRICKÁ KONTROLA TECHNOLOGICKÉHO
ODSTŘIHU PŘEDVALKŮ

J. Večerková

ANOTACE

Problematika objektivního stanovení normy technologicky nezbytného odstřihu

při válcování ingotů byla řešena pomocí radioaktivních zářičů.

К označení pokusných ingotů bylo použito dvou způsobů. Střed paty studených

ingotú byl označen bodovým zářičem Co uloženým do vývrtu. Stejný radionuklid byl

použit při značení odlévaných ingotů, kdy na dno kokily bylo upevněno těleso s ra-

dioaktivním zářičem.

Uvedená metodika byla použita při válcování ingotů neuklidněné oceli jakostní

třídy 37 a při válcování betonářské oceli jakosti RS 3 Ti. Na základě získaných

výsledků byl posouzen vliv opotřebení půdy na polohu patní roviny ingotů v těle

předvalku.

АННСТАЦКЛ

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КСНТГСЛЬ ТЕАНСГ.СПГ.ЧЕ^'.Л CEFE^i'Cb Г7.ГС-

TCBCH

Проблематика объективного определения нормы технологически необходимой

отрезки при вальцовке слитков решалась с помощью радиоактивных источников.

Для мечения экспериментальных слитков использовались два способа. Середина

пяты холодных слитков метилась точечным источником Со, вложенным в высверлен-

ное отверстие. Такой же радионуклид был использован для мечения разливаемых

слитков, когда на дно кокиля прикреплялось тело с радиоактивным источником.

Приведенная методика использовалась при развальцовке слитков неуспокоенной

стали класса качества N37 и при развальцовке арме.урной стали качества

JiS 3 Ti.На основе полученных результатов было изучено влияние износа лещади на

положение пятной плоскости слитка в теле заготовки.



Mezi základní ukazatele ekonomiky hutní výroby patří předváha, vyjadřující

hmotnost kovové substance v surovinách nebo polotovaru, potřebných к výrobě jedné

tuny následného polotovaru nebo hotového zboží. Z mechanismu tváření ingotů vyplý-

vá nerovnoměrnost prodlužování povrchových a středových oblastí ingotů, vznik roze-

vřených konců, v provozním žargonu poeticky nazývaných "vlaštovky".

Obsluha nůžek na válcovně sleduje charakter střihové plochy s cílem oddělit

rozevřený konec paty a hlavy ingotů s minimální ztrátou zdravé části těla vývalku.

V případech, kdy centrální staženina, lidově "lunkr", zasahuje až do oblasti paty,

dochází к odstřižení i této části, aniž by bylo rozlišeno, že původ ztráty hmotnos-

ti předvalku leží v technologii odlévání ingotů. Situace je předmětem častých sporů

mezi pracovníky ocelárny a válcovny.

К řešení problematiky objektivního stanovení normy technologicky nezbytného od-

střihu vybraných jakostí ocelí v Třineckých železárnách byli přizváni i pracovníci

radioizotopové laboratoře a výzkumu VÚHŽ v Dobré.

Metodika studia procesu tváření oceli pcmocí radioizotopových stopovacích me-

tod byla v praxi čsl. a sovětských hutí použita již vícekrát /1-4/. V převážné vět-

iině případů však šlo o sledování poloh na těle ingotů nebo předvalku, označených

ve studeném stavu. Toto je v současné hutní výrobě případ méně častý, Pe zřetelem na

jakost oceli a snížení energetické náročnosti výroby převládá snaha válcovat ingoty

v jediném žáru, bez meziskladování. Radioaktivní značky, obvykle granule Co, se

ukládaly do předvrtaných otvorů se závitovým uzávěrem, nebo se na povrch nanášel

návar radioaktivní značené elektrody. Použitou měřicí technikou byla snímána z po-

vrchu vývalku lokální aktivita záření gama bez rozlišení energií v jeho spektru.

Cílen zadání bylo nejen určit polohu patní roviny ingotů v těle předvalku, ale

současně i posoudit vliv opotřebení půdy, jež se v případě nadměrného vytavení pro-

jevuje nárůstem na patní ploše ingotů.

Práce byla rozvržena do dvou metodických etap. V první byla použita technika

bodového značení středu paty pokusných ingotů navrtáním otvorů ф 5 mm do hloubky

6 •• a založením granulí Co o aktivitě 3,7 MBq. Radionuklid byl získán ozářením

chemicky čistého kovu v jaderném reaktoru. Ve druhé řešitelské etapě došlo к založe-

ní radioaktivních značek stejného druhu a jednotlivé aktivity již při odlévání ingo-

tu. Byl zvolen postup zalití předběžně označeného tělesa, uloženého při stavění ko-

kil na střed jejího dna. Proti působení licího proudu byla zajištěna rozpěrnými ra-

meny a překrytím plechem nebo ploštinou, užívaných к ochraně půdy před prvním ná-

razem proudu oceli při lití horem. Ve všech případech šlo o ingoty hmotnosti 10 t.

Těleso bylo na stykové ploše s půdou značeno založením radionuklidu Co do vývrtu,

uzavřeného ocelovým klínem a elektronávarem.

Při válcování pokusných ingotů na předvalek formátu 280 x 320 mm byl proveden

odstřih patních částí, v délce 2 - 2,5 mm s ponecháním roztřepených konců. Po vy-

chladnutí následovala vizuální, ultrazvuková a radiometrická kontrola.

Předpokládané měření aktivity předvalku bylo totiž rozšířeno o orientační prů-

zkum odrazu a útlumu ultrazvukové energie. Jeho cílem bylo vytýčit přechod méně de-

formovaného středu patní části lngotu do okrajových jazyků, resp. více přetvářených

hran. Pracovně šlo o liniový posun čelní sondy po povrchu širší plochy obdélníkové-

ho průřezu předvalku od konce nejdelšího předvalku hrany ke střihové ploše vzorku.

Vycházelo se z předpokladu zachycení koncového echa s možností určení hloubky odra-

zové plochy, resp. tlouSfcky předvalku na dané poloze a zjištění obrysu oblasti totál-



ního útlumu při dosažení plného průřezu hrubozrnné struktury předvalku. Očekávalo

se rovněž zaznamenání koncového, se zřetelem na hloubku odrazu poruchového, echa

v případě výskytu osové staženiny nebo pásma nadměrné vměstkovitosti.

Radiometrická měření byla v první pracovní etapě provedena přístrojem TESLA

NZQ 727 T, v etapě druhé analyzátorem záření gama NC 483 maáarské výroby, obojí

při použití scintilační sondy NaJ(Tl) stíněné olověným kolimátorem. Sonda byla po-

sunována po podélné ose výValku, snímání emitovaného záření se dělo po dobu 10 s

při kroku 10 cm. V oblasti zachyceného maxima záření bylo měření rozšířeno i smě-

rem к bočním stěnám předvalku a rozteč lokálního měření snížena až na 2 cm.

Vybraná místa s nalezenými zářiči byla z předvalku vyříznuta a z výrobního pod-

niku přepravena do laboratoří к podrobnějšímu studiu. Zde na různě orientovaných

řezných plochách bylo zjiš£ováno prostorové uložení radionuklidů, stupeň natavení

značících těles a krycích ploštin. Pomocí makroleptu prokázaná přítomnost

fází dala podnět к provedení lokální chemické analýzy s cílem zjistit, zda se

o značené těleso, krycí ploštinu nebo základní materiál.

Popsaný metodický postup byl v průběhu roku 1986 v provozní praxi použit při

řešení zadaných úkolů pro válcování ingotů z neuklidněné oceli jakostní třídy 37 a

při válcování ingotů uklidněné oceli jakosti RS 3 Ti pro výztuž do betonu. První

skupina ingotů byla vyrobena na kyslíkové konvertorové ocelárně, druhá na martin-

ských pecích III. ocelárny Třineckých Železáren.

Studiu technologické objektivity normy odstřiku předvalku z neuklidněné oceli

bylo podrobeno 14 pokusných ingotú tří povozních taveb. 6 ks ingotů prvních dvou

taveb bylo označeno bodově v průsečíku úhlopříček roviny paty zastudena. Byly získá-

ny výběrem tak, aby polovina odpovídala tvarem půdě rovné a polovina vytavené. Šest

ingotů u třetí tavby bylo značeno již při lití, a to výše popsaným založením ocelo-

vých těles tvaru krychle, obsahujících radioaktivní indikátor. Polovina z nich byla

odlita na pudě rovné, polovina na vytavené do hloubky asi 10 cm. U druhého případu

byla značící tělesa "utopena" ve vytavené prohlubni.

Pokusný soubor ingotů z betonářské oceli zahrnoval 10 ks ingotů ze dvou taveb.

Všechny byly v rovině paty označeny při odlévání. U poloviny bylo dno kokily rovné,

u poloviny vytavené.

Při válcování, odběru vzorků předvalku a jejich vizuální kontrole nebyly mezi

oběma jakostními skupinami ingotů zjištěny významnější rozdíly.

Na základě subjektivního hodnocení tvaru a členitosti patních konců jednotli-

vých pokusných předvalku vizuální kontrolou bylo konstatováno, že ingoty lité na rov-

né desce mají koncovou část Členitější s ostrými protaženými jazyky. Naproti tomu

ingoty odlité na vytavených licích deskách inklinovaly spíše ke tvarům oblým,, málo

větveným s krátkými výrobky.

Ultrazvuková kontrola potvrdila metodické očekávání v plném rozsahu. Při použi-

tí přístroje USIP fy Krautkrammer, sondy SEB 2 a kmitočtu 2 MHz převážná většina

vlaštovek, resp. ramen z protažených hran ingotů vykázala výrazné odrazové echo a

jeho postupný zánik pře přechodu do vizuálně "zdravého" těla předvalku. Obrysová

křivka vytyčených míst se začátkem totálního títlumu ultrazvukové energie měla pře-

vážně tvar paraboly s vrcholem na podélné oee s ojedinělými případy mimo ni. 0 ně-

kterých vzorku byla prokázána přítomnost centrální osové staženiny ve větších vzdá-

lenostech od konce předvalku, např. na kótě 145 až 183, nebo 212 až 234 cm. I když



z metodického pohledu nutno brát výsledky ultrazvukových měření pro nerovný povrch,

okuje, hrubozrnnost struktury, podpovrchové bubliny, segregace aj. se značnou rezer-

vou, jsou pro konfrontaci s radiometrií, jakožto metodou odlišného fyzikálního prin-

cipu, nadmíru vítané.

V metodické oblasti bylo prokázáno, že za předpokladu čistého povrchu značené-

ho tělesa dojde к jeho natavení bez nebezpečí trhlin při tváření. Svědčí o tom

obr. .1 a 2, kde jsou patrný obrysy krychlí. Důlčíkem nebo křížkem je vyznačena

přesná poloha zářiče. Na obr. 3 jsou zobrazeny dvě fáze - základní materiál a rozvál-

covaná ploština. Zvětšený výřez z makrosnímku vzorku 44 na obr. 4 dokumentuje pří-

pad, kdy к označení oceli RS 3 Ti bylo použito nízkouhlíkové oceli v podobě přířezu

ze sochoru jakosti 11373.

Zadaný líkol byl splněn. U ingotfi z neuklidněné oceli jakosti 37 byla poloha

středu patní roviny, litých na rovné desce, stanovena v průměrné vzdálenosti 64 cm

s rozmezím 32 až 95 cm od konce výválku. U ingotů odlitých na vytavených deskách

činila tato vzdálenost průměrně 39 cm s rozptylem 2O až 66 cm. Ultrazvuk vykázal

u první skupiny průměr 61 cm s rozmezím 50 až 67 cm, u druhé ф 45 cm s rozptylem

35 až 61 cm.

O ingotů betonářské oceli byla stanovena rovina paty v těle předvalku ve vzdá-

lenosti 6O ca s rozmezím 40 až 114 cm pro rovné dno a 26 cm s rozmezím 2O až 4O cm

pro půdu vytavenou. Ultrazvuk udal pro první skupiny průměr vzdálenosti vrcholu

paraboly začátku útlumu v hodnotě 55 cm, v druhé 36 cm.

Popsaný případ využití stopovací metody potvrzuje jejich vhodnost i pro měření

Mziprovozních problémů.
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Obr. 1 Makrolept řezné plochy patní části předvalku se značící krychlí a polohou

radionuklidu/ příčný řez vzorku 41

Obr. 2 Makrolept podélného řezu vzorku 42 s obrysem tělesa a polohou radionuklidu



Obr. 3 Makrolept podélného řezu konce předvalku s krycí ploštinou a vyznačenou

polohou radionuklidu

Obr. 4 Makrolept značící krychle odlišné jakosti v základním materiálu předvalku



PRŮZKUM HOMOGENIZACE OCELI INERTNÍMI
PLYNY NA STANOVIŠTI PÁNVOVÉ METALURGIE

J. Szlauer, J. Hons

ANOTACE

Při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech dezoxidace a legování včetně vy-

sokého nauhličení probíhá v pánvi během odpichu. Při vyšších legujících přísadách

je proto nutno zajistit homogenizaci oceli a případnou korekci chemického složení.

Jednou z technologických možností je prodmýchávání oceli v pánvi invertními

plyny.

Ve snaze prohloubit současné znalosti a zkušenosti a získat objektivní pod-

klady pro optimalizaci podmínek homogenizace oceli bylo provedeno radionuklidy.

АННОТАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОМОГЕНИЗАЦИИ СТАЛИ ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ В КОВ-
ШОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

При производстве стали в кислородных конверторах раскисление м легирование,
вклвчая высокое науглероживание, проходит а ковше в течение выпуска. При более
високих легируващх добавках является необходимым обеспечить гомогенизацию стали
или а случае необходимости коррекцию химического состава.

Одной на.технологических возможностей является продувка стали в ковше инерт-
ными га»ами. Для углубления совремеинмх знаний и опыта и получения объективных
данных для оптималнзацни условий гомогенизация стали проводилась с использованием
радионуклидов.



Výroba oceli v kyslíkových konvertorech je charakterizována sfoukáváním tavby

na nízké obsahy uhlíku a přenesením legování včetně nauhličení a desoxidace do pán-

ve. Zajištění chemické a teplotní homogenity oceli v pánvi vyžaduje proto další mi-

mopecní zpracování. Jednou z technologických možností je prodmýchávání oceli inert-

ními plyny.

V konvertorové ocelárně TŽ VŘSR se ocel prodmýchává pomocí centrálně umístěné

trysky pod víkem, které se pokládá na pánev. Podle vyráběného sortimentu je možno

к homogenizaci použít dusík nebo argon. Na základě předzkoušky je možno provést

potřebnou korekci chemického složení. U uklidněných jakostí, které nejsou dále zpra-

covávány na vakuové stanici, se provádí závěrečná desoxidace granulovaným hliníkem.

Konstrukční uspořádání pracoviště neumožňuje ponoření trysky těsně nad dno

pánve. V nejnižší poloze se nachází ústí trysky 0,7 m nade dnem pánve.

Ve snaze získat objektivní podklady pro optimalizaci podmínek procesu homoge-

nizace oceli v pánvi a desoxidace hliníkem v průběhu prodmýchávání byl proveden prů-

zkum procesu pomocí značkování radionuklidy.

PROBLEMATIKA A POSTUP ŘEŠENI

Stopování prvku v průběhu metalurgických procesu patří mezi základní aplikace

otevřených zářičů v hutní výrobě /1,2/. Je rovněž v pracovní náplni radioizotopové-

ho pracoviště VÚHZ V Dobré, o čemž svědčí řada publikovaných zpráv, výzkumných a za-

kázkových prací /3-6/.

Pro případ studia homogenizace oceli v pánvi se jeví vhodným použít radionukli-

dy Au a Ag, u nichž z titulu afinity ke kyslíku nelze předpokládat oxidaci a

přechod z oceli do strusky. Jsou v tekuté oceli dokonale rozpustné, mají odpovídají-

cí jaderné vlastnosti. Lze uvažovat i aplikaci radionuklidů Cr a
 +

 Sb s jis-

tou dávkou rizika, že v případě vysokého obsahu FeO v oceli přejdou ve formě kyslič-

níků částečně do strusky.

VSechny tyto radionuklidy mají šanci být detekovány a vzájemně rozlišeny ve

vzorcích kovu bez mechanické a chemické úpravy měřením jejich aktivity a analýzou

spektra záření gama, pochopitelně za předpokladu dodatečně vysoké vstupní aktivity

a reprezentativnosti vzorků.

Poněkud jinak je tomu v případě hliníku. Ten pro přímé stopování vhodný vlastní

radionuklid nemá a proto je nutné pracovat nepřímo pomocí prvku zastupujícího. Jak

o tom svědčí závěry prací /3,4,6/ vyhovuje pro tento účel skandium. Je hliníku fy-

zikálně-chemicky podobné, jeho radionuklid Se má vhodný poločas rozpadu, druh i

energii záření. Spolu s hliníkem vytváří vzájemně dokonale rozpustné slitiny v širo-

kém procentuálním rozsahu.

Pro případ provozních aplikací na homogenizačním zařízení stlačenými inertními

plyny se nabízejí dvě alternativy a to buď použití dávky celoobjemově radioaktivně

značeného hliníku, nebo přisazení radionuklidů ve formě bodového zářiče v rámci dáv-

ky neaktivního hliníku. Postup druhý je pochopitelně více dostupný. Nevyžaduje obtíž-

nou a hygienicky náročnou výrobu radioaktivně značených hliníkových granulí. Z me-

todického hlediska je vSak při interpretací výsledků nutno míti v patrnosti, že při

styku s tekutou ocelí, tedy v okamžiku, kdy současně začíná proces chemické vazby

obou prvků na kyslík. V daném případě není záruka, že radionuklid Se bude spoleh-

livě reprezentovat chování celé dávky hliníku a bude v oxidu hlinitém rovnoměrně

rozptýlen.
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Oxidace skandia a hliníku je provázena jejich částečným přechodem do strusky.
i no

Z matematického modelu pokusu, kdy veškerá aktivita radionuklidu Au v tavbě

oceli hmotnosti 180 t zůstává a má být detekována na vzorcích hmotnosti 10 g byla

vypočtena potřebná vstupní aktivita 1.0 GBq. Podobně je tomu i u radionuklidu
 m

Ag,
5 1
Cr a

 1 2 2 + 1 2 4
S b , i když numerické údaje jsou vzájemně odlišné. Pro případ

 4 6
Sc by-

lo nutno počítat s únikem do strusky a nutností kvantitativní detekce na chemických

izolátech nekovových vměstku. Bylo rozhodnuto použít vstupní aktivity ve výši

3.7 GBq.

Při volbě indikátorů bylo rovněž přihlíženo к jejich dostupnosti. Všechny by-

ly připraveny ozářením chemicky čistých kovů v jaderném reaktoru vyjma skandia, kdy

šlo o slitinu AlSc s obsahem 1 % Se, jež byla vyrobena na laboratorní vakuové peci

z čistých kovů.

Provedení provozních pokusu bylo rozděleno do dvou etap. V rámci první šlo o

ověření metodiky prací scopování rozptylu výše uvedených bodových zářičů v tekutém

kovu a použití Se ke sledování dezoxidační reakce hliníku а к distribuci jeho oxi-

dů v těle ingotu a sochoru. Druhá etapa byla zaměřena především na dezoxidační zplo-

diny. Převážná hmotnost dávkovaného hliníku byla značena celoobjemově rozpuštěním

radionuklidu skandia. Současně byl přisazen i bodový zářič m
Ag o aktivitě asi

0.5 GBq. Šlo o využití dlouhodobě skladovaného preparátu z dřívějších prací bez ná-

roku na zaručenou detekci.

Druhá pracovní etapa si vyžádala výrobu hliníkových granulí. Pro každou tavbu

bylo připraveno 50 kg těchto granulí přetavením hutního hliníku a 20 g ozářené před-

slitiny AlSc a granulací tekutého kovu na zařízení zapůjčeném z Výzkumného ústavu

kovů v Panenských Břežanech. Specifická aktivita granulí byla pochopitelně nižší

než v první pracovní etapě, celková vstupní aktivita do provozní tavby však byla

stejná.

Vlastní pokusné práce na výrobním provoze se týkaly údobí dmýchání stlačeného

dusíku, kdy v jistých časových intervalech byly dávkovány radionuklidy, odlévání,

při němž probíhalo vzorkování oceli z proudu při velmi krátkých časových interva-

lech a lžicí do kokilky při přechodu na novou licí soupravu a válcování, kde šlo

o zachycení vzorku sochoru z hlavové (A), střední (M) a patní (Z)/čistí ingotu.

Snaha, aby se vzorkování rozšířilo na všechny sochory z jodnoho ingotu první a po-

slední licí soupravy z tavby se pro provozní potíže nesetkala se zdarem.

Vzorky oceli z lití ve tvaru kotoučů ф 40 mm o tloušEce 9 mm byly podrobeny

měření aktivity a současnému rozboru spektra záření gama na automatickém analyzáto-

ru Tracor TN 4500. Jako detektor byl použit polovodič GeLi.

Tělesa A,M,Z sochorů byla dále vzorkována vrtáním na příčné řezné ploše v po-

loze osy (S), rohu (R) a mezipoloze f т) Па úhlopříčce. Třísky byly slisovány do tva-

ru kotoučů ф 20 mm hmotnosti 1.5 g a v tomto stavu podrobeny radiometrickému hodno-

cení stejným způsobem jako tomu bylo u kompaktních těles z průběhu lití.

Kotouče se poté podrobily přímé chloraci. Získané izoláty nekovových nečistot

byly opět proměřeny na citované měřící soupravě. Hmotnost izolátů, vztažená na 1 g

oceli, udává hodnotu celkového obsahu oxidických nečistot v oceli.

V souboru laboratorních prací zaujímala rovněž význačné místo chemická analý-

za. Všechny vzorky podrobené radiometrickému měření byly analyzovány na obsah hliní-

ku, řada vzorků byla analyzována na všechny základní prvky chemické skladby oceli.
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Souborné analýzy proběhly převážně na kvantometrické stanici v Tž Třinec, analýzy

na hliník a dílčí na ostatní prvky v chemické laboratoři VÚHŽ v Dobré. Kvantometrie

sochorů byla provedena odjiskřením výše popsaných poloh na příčných řezech v iden-

tických místech odběru třísek pro radiometrii.

PROBĚH POKUSNÝCH PRACf

Pokasné tavby, patřící do souboru věnovanému studiu homogenizace oceli na pro-

vozním nařízení stlačeným dusíkem, proběhly na kyslíkové konvertorové ocelárně TŽ

ve dvou časově oddělených údobích. Do první skupiny patří tavby 45 472 a 45 474,

do druhé tavby 26 940 a 26 943.

Tavba 45 472 - jakost С 44 byla v průběhu odpichu nauhličena kalcinovaným smolným

koksem z obsahu uhlíku 0,05 % na tavbový obsah.

К prodmýchávání bylo použito dusíku s intenzitou průtoku 150 Nm /hod. Homogeni-

zace proběhla ve dvou fázích. Po prvním dmýchání /doba 2,0 min/ byla změřena teplo-

ta a odebrány vzorky oceli.

Na počátku druhé fáze dmýchání dusíku byl v dávce 100 kg hliníkových granulí

prostřednictvím skluzu do otvoru ve víku rafinačního zařízení do oceli přisazen pě-

tigramový slitek AlSc s obsahem radionuklidu Se o aktivitě 3.7 GBq a vzápětí kovo-
198

vý radionuklid Au o aktivitě 1.0 GBq hmotnosti 4.4 mg společně s 1.8 g radionuk-

lidu mAg o aktivitě 38 MBq. Doba druhé fáze homogenizace činila 3,5 min.

Tavba 45 474 - jakost 52 BS byla opět homogenizována dusíkem s intenzitou průtoku

150 Nm /hod ve dvou fázích. Doba první fáze činila 2,0 min.

Na začátku druhé fáze bylo v dávce 100 kg hliníkových granulí přisazeno 5 g sli-

tiny AlSc s radionuklidem Se o aktivitě 3.7 GBq a 0.8 g radionuklidu Cr o akti-

vitě 60 MBq společně s 12 mg antimonu s radionuklidy 1 2 2 + 1 2 4 S b o aktivitě 0.1 GBq.

Doba homogenizace po přidání indikátorů činila 2 min. 50 s.

Ocel byla odlita do ingotů 47N a vyválcována do sochoru kvadrát 109 mm. Zatím

co u předcházející tavby byly na válcovnách vzorkovány 2 ingoty /označení 1,2/ byl

u této tavby vzorkován pouze jeden ingot.

U dalších dvou taveb byla zkrácena doba homogenizace po přidání indikátoru při

současně sníženém průtoku dusíku s cílem upřesňovat parametry prodmýcháváním /doba

a průtok/, které nutno dodržet, aby bylo zajištěno zhomogenizování celého objemu

pánve.

Tavba 26 940 - jakost С 54 byla nauhličena v průběhu odpichu kalcinovaným smolným

koksem.

К homogenizaci bylo použito dusíku s průtokem 60 Nm /hod. Doba první fáze čini-

la 2 min. 50 s a druhá fáze 2 min. 30 s.

V druhé fázi dmýchání bylo do pánve přidáno 60 kg hliníkových granulí, z nichž

50 kg bylo radioaktivně celoobjemově značeno radionuklidem Se o vstupní aktivitě

3.7 GBq. Současně byl přisazen radionuklid stříbra Ag o aktivitě cca 0.5 GBq.

Po přísadě indikátorů tavba byla homogenizována po dobu 1 min. 30 s.

Tavba 26 943 - jakost С 54. Zpracování na stanovišti se stejnými parametry včetně

dávkování radioaktivních činidel jako u tavby 26 94О.

Tavbové složení pokusných staveb je uvedeno v následující tabulce:
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Tavba

45 472

45 474

26 940

26 943

Jakost

С 54

52 BS

С 54

С 54

Chemické složení v %

С

0,45

0,19

0,56

0,57

Mn

0, 60

1,30

0,54

0,53

Si

0,12

0,43

0,20

0,18

P

0,022

0,029

0,021

0,020

S

0,021

0,018

0,029

0,030

AI

0,010

0,062

0,018

0,028

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A DISKUSE

Pro lepší názornost byly výsledky některých rozborů zpracovány do grafických

záznamů. Platí to jmenovité o vzorcích oceli, odebraných z proudu při lití. Jsou

v nich vedle sebe aktivity skandia a chemických analýz hliníku, jakož i aktivity

bodových zářičů. /Diagramy Dl - D6/.

Korespondence obsahu hliníku, stanoveného chemicky, ся aktivity radionuklidu

skandia u všech taveb potvrzuje oprávněnost metody značení hliníku skandiem. Obsah

hliníku ze vzorků, odebraných z proudu při lití a lžicí do kokilky, se od sebe vzá-

jemně liší. Ingotky z kokilky vykazují obsah hliníku i radionuklidu Se nižší.

Je to zřejmě způsobeno sekundární oxidací licího proudu, při čemž u měření aktivity

se mohla částečně uplatnit i mírně odlišná geometrie měření.

Hodnotíme-li výsledky prvních dvou taveb zkušebního souboru, je zřejmé, že pod-

mínky homogenizace stlačeným plynem byly z jakostního hlediska dostatečné.

Všechny tři radionuklidy / Cr, ШАд, Au/ potvrzují rovnoměrnou aktivitu

po celou dobu odlévání. Hodnoty aktivity jsou dokonce nepříliš odlišné od vzorků

odebraných z pánve při dmýchání. Nejinak je tomu u radionuklidu skandia na konci

dmýchání a na začátku odlévárií. V průběhu lití má zjevnou klesající tendenci. Obsah

hliníku, stanovený chemickou analytikou, s tímto zjištěním koresponduje. Rozdíly

hodnot jsou zde však méně výrazné.

1 ? 2+124
Ve vzorcích tavby 45 474 se nepodařilo prokázat přítomnost radionuklidu Sb.

Jejich vstupní koncentrace /aktivita/ nebyla pro dané podmínky dostatečná.

Podobně tomu bylo i u taveb 26 940 a 26 943 druhé pokusné kampaně. Objemová

fluktuace kovu v pánvi při dmýchání inertního plynu nebyla u těchto taveb hodnoce-

na pro nízkou aktivitu použitého radionuklidu stříbra. Pro názor na probíhající pro-

ces homogenizace však obě pokusné tavby poskytly dostatek informací ze stopování ra-

dionuklidu Se a hliníku. Výsledky byly jednoznačné v tom, že rozptýlení dávkované-

ho hliníku a jeho reakčních zplodin v objemu pánve nebylo na začátku lití u obou

taveb dokončeno, což značí, že technické podmínky probublání inertním plynem nebyly

dostatečné. Potvrzují- to jak radiometrické, tak chemické rozbory. Teprve ke konci

lití první soupravy ingotú došlo к homogenizaci oceli v pánvi. Situaci názorně uka-

zují diagramy D 1 až D 6. Byl zaznamenán plný soulad mezi radionuklidem skandia a

hliníkem s tím, že numerické ddaje radiometrických měření lépe vystihují rozptylové

pole hodnot.

ZÁVĚR

Metodou stopování radionuklidu byl na dvou souborech pokusných taveb jednorá-

zově posouzen proces homogenizace oceli na zařízení pro aplikaci stlačených inert-

ních plynů kyslíkové konvertorové ocelárny v TŽ Třinec. Pro sledování fluktuace

kovové substance byly použity radionuklidy Cr, 110m
'Ag,

1 2 4 S b a 1 9 8 A u . Současně
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s tímto problémem byla orientačně studována dezoxidace oceli granulovaným hliníkem,

přisazovaným do pánve v průběhu rafinace. Předmětem této části práce bylo stanovit

rozptyl hliníku a jeho oxidů v oceli na začátku a v průběhu lití, jakož i v hotovém

vývalku pomocí radionuklidu Se.

Výsledky potvrdily, že užitým pracovním postupem lze spolehlivě a poměrně velmi

rychle ověřit účinnost provozní technologie a získat objektivní podklady к její op-

timalizaci.

Na konkrétním případě čtyř provozních pokusných taveb byly zjištěny případy ne-

dostatečné homogenizace a postupné vyplouvání oxidu hliníku z oceli do strusky v pán-

vi v době lití.

Dosažené výsledky by měly být dvodním podkladem к dosažení postupné optimaliza-

ce a stabilizace procesu homogenizace inertními plyny v podmínkách KKO TŽ VŘSR.

Stopovací metody prokázaly je v daném směru velmi prospěšné.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРАДИОГРАФИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ В МЕТАЛЛОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
СТАЛИ И СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ БОРОМ

X. Фирганен, А. Жан

ПНР

АННОТАЦИЯ

В докладе обсуждены результаты методических и металловедческих исследова-
ний стали и сплавов, легированных бором, исполненных методом безэмульсионной
авторадкографии с использованием ядерной реакции В n, Li.

На примерах исследований:

- участия бора в разовых превращениях,

- процесса диффузионного боркрования,

- процессов рекристаллизации,

- сегрегации бора в литых сплавах,

- поведения неметаллических включений с бором и литием

указана возможность интерпретация результатов, возможности одновременных иссле-
дований распределения бора и других элементов, а также возможность применения
бора в качестве индикатора некоторых физико-химических явлений, связанных
с технологией производства сталей.

ANOTACE

VYUSlTf AUTORADIOGRAFIE PRO METAIOGRAFICK* VtfZKUM OCELI

A SLITIN LEGOVAMfCH ВбНЕМ

V pflspeVku jeou uvadeny vysledky aetodickeho a metalografickebo vyzkumu occll

a slitin legovany'ch bore», providenych netodou bczcaulsnf autoradlografi* s vyuil-

tfm jaderne reakce 1 0B (П/«С-)
7Ы.

Pffklady sledo'vanf

- vyskyt boru ve f^zov^ch pfeeenich
- procesy difuznfho borovinf

- procesy rekrystalizace
- «egregace boru ve slitinich
- chovinf nekovovych vneetkfi obsahujfcich bor a litinu.

Jsou ukiziny noSnosti intcrpretaea v̂ aladkfl, ao£nosti «ouCaenrfho aladovinf roz-
loien£ boru a dalifch prvkfl я t61 aoXnost vyuiiti boru jako indikitoru niktar/eb
fyzikilne-chenickych jevfl, eouviaejfcfch s technologif v^roby oeali.
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ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего доклада является презентация достижений Радиоизотопной
Лаборатории Института металлургии железа в области исследований сталей и спла-
вов, легированных бором.

Вопросы влияния бора на свойстве сталей и сплавов хотя не новы, остаются
постоянно актуальными. Растет во всем мире количество новых сортов сплавов с бо-
ром, используют его в термохимической обработке и в процессах имплантации стали.

В исследованиях сталей, легированных бором, используются современные метал-
ловедческие а аналитические техники исследований (электронная микроскопия, рент-
геновский микроанализ, спектроскопия электронов Оже и др.), применяемые как пра-
вило с помошью изотопного метода, т.е. метода трековой авторадиогрвфии. Этот ме-
тод является единственным, разрешающим обнаружить присутствие бора и "следоввть"
его поведение в каком-либо материале, произвольно выбранной области, при большой
растянутости увеличений и практически произвольной концентрации, начиная с кон-
центрации 1СГ *• 10 ат/см .

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Основа евторадиографического метода, применяемого для изучения распределе-
ния бора, опирается как известно на Сееэмульсионную детекцию продуктов ядерной
реакция Щп.оь) ^i «о время облучения проб тепловых нейтронов и обнаружение
треков частиц, путей следующей химической обработки детектора. Вследствие, на
поверхности детектора образуется "трековая" картина распределения бора в поверх-
ностном слое исследованного материала. Аналогический метод применяется в иссле-
дованиях распределения лития и азота, используя ядерные реакции Li(n,«t) Н

 к

^•Чп.рЯ^С, хотя, учитывая менее выгодные ядерные свойства этих двух элементов,
возможности метода являются ограниченными, прежде всего в присутствии **конкури-
рующего" бора.

Для детекция треков частиц применяется пленки из аэотанв, триацетата и аце-
тобуриата целлюлозы м поликарбонатов. Хврахтерястиха детекторов, использованных
в Институте металлургии железа к условия их химической обработки, приведены
в табл. 1.

Как источники тепловых нейтронов используются ядерные реакторы или изотопные
252

источники нейтронов "*"Ct - более выгодные благодаря стабильности потока иейтро-
иов. Не имея возможности пользоваться источником С f соответственно высокой
радиоактивности а исследованиях Ш Ж облучение всех проб проведено а термической
колонне ядерного реактора ЭВА. Условия облучения проб и границы чувствительности
метода приведены в табл. 2.

Серьезной проблемой ввторадяографическгх исследований распределения бора
является всегда интерпретация результатов, т.е. переход от "трекового".изображе-
ния к реальной структуре сплава, я возможность оценки формы и концентрации бора
а анализированной мякрообласти. Качественны* анална опирается на микроскопичес-
кую корреляцию ааторвдиограммы с протравленной поверхностью проб. В количествен-
ном анализе считается плотность треков на авторадиограммах (для определенных
условий облучения), пропорциональная количеству атомов бора а данной области*
Этот метод, с применением соответствующих стандартов, пригодный тогда, когда
в исследованном материале бор находится в одной только "атомной" форме, его рас-
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пределение относительно однородное и похожие диаметры треков, как например,
в имплантированных бором полупроводниковых материалах.

В исследованиях легированных бором сталей пропорциональности количества тре-
ков и концентрации бора в материале не наблюдается; но треки отличаются между
собой диаметром.

Такой характер трековых авторадиограмм является результатом физико-химичес-
ких свойств элемента: низкой растворимости бора в железе, его тенденции к сегре-
гации и образованию различных соединений с другими элементами сплава ( бориды,
карбобориды, оксиды, нитриды и др.).

Поэтому для металловедческих исследований борсодержащих сталей разработан
метод интерпретации, основанный на анализе взаимной зависимости: химический состав
стали - технологическая история материала - количество и тип треков на авторадио-
граммах. Интерпретация разработана на основе результатов исследований несколько
сот проб различных сортов сталей, после литья, пластической и термической обра-
ботка. Параметры термической обработки внбраны на основе систем равновесия бор -
- железо - легирующие элементы сталк так, чтобы добиться определенной формы бора.

Для оценки условий регистрации треков, изображавших главные формы бора в ста-
ли, для дозы нейтронов 1,2 х 10 я/см вычислено количество ядерных реакций
В(п,«с) Li в объеме 1 мкм стали, учитывая что область эта представляет собой

поочередно:
- твердый раствор борв в железе ( О,ОСЭ и о,оосз % в )

- бория MgB
- кврбоборид Mgg (СВ) в

Результаты приведены в табл. 3.
Этот анализ дополнен исследованиями взаимного распределения 5ор-углерод и бор-
-вольфрам, применяя одновременно трековую я эмульсионную авторадиографяю (*аУ-
ченяе распределения углерода я вольфрама, меченных радиоизотопами С я 8 V).
Вероятность заключений, касатяхся яитерпретвция авторадяографическях изобр' хе-
ннй, проверена методом электронной микроскопии я днффракция я рентгеновским
структурнмм анализом. На основ* всех результатов разработан для сталей "Атласе
типических треков", определяя для всех типов треков наиболее достоверную форму
бера в стали.

Вышеуказанный способ интерпретации послужил позже во всех исследованиях,
связанных с технологией производстве я обработки борсодержащих сталей. Хорошей
иллюстрацией разнообразял треков является ряс. 1. В результате проведенного ана-
лиза доказано, что существует возможность идентификация треков, происходящих от
соединений бора и образующихся в очередных стадиях технологического цикла ( т . е .
"первичные" или "вторичные" соединения), что в свою очередь являлось импульсом
для "квази"-количествеииой интерпретации, основанной на считывании количества
определенных видов треков.

Методические эксперименты дожевали также возможность использования бора
кая "природного индикатора" некоторых физико-химических процессов, протекавших
а сталях, как например, кристаллизации и образования первичной структуры, сегре-
гации легирующих елеыеитов с больашм сродством к бору или процессов рекристалли-
зации стала во время горячей деформации. Эти возможности является аффектом физи-
ко-химических свойств самого бора: т .е . его тенденции к дендритной сегрегации к
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сосредоточению вместе с углеродом в областях с большой плотностью дефектов, боль-
шой величиной коэффициенте диффузии при температурах пластической и термической
обработки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Все указанные выше выводы использованы в начавшемся 10 лет тому назад и осу-
ществляемом до сих пор цикле исследований, касающихся различных вопросов, связан-
ных с технологией производства сталей и сплавов, легированных бором. Полученные
результаты некоторых из них приведены ниже и иллюстрируются выбранными, характе-
ристическими авторадиограммамк ( Рис. 2 * 7 ) .

Проведено исследование влияния химического состава сталх и ее "технологичес-
кой истории" на участие бора в фазовых превращениях конструкционных, аустенитных
нержавеющих к быстрорежущих сталей. Обнаружено решающее влияние процесса выплавки
и разливки сталей на эффективность использования присутствия микродобавки
(0,003 %) бора во время пластической и термической обработки. Определен тип пер-
вичных соединений бора с углеродоу и карбидосбразуюшими элементами и температур-
ная область их постоянства. Разработаны условия термической обработки, гаранти-
рующие достижение необходимого с течки зрения закаливаемости количества бора в
твердом растворе.

Определены параметры термической обработки перенасыщения аустенитных
нержевеюпих сталей, создавшие благоприятные условия для устранения первичной
сегрегации карбоборидов и снижения риска межкристаллитной коррозии этих сталей.

Обнаружено отрицательное влияние бора на однородность быстрорежущей стали.

В исследованиях процесса поверхнестного борироввния сталей определено м.п*
влияние химического состава стали (углероде, хрома) и параметров Сорирования на
ход процесса с точки зрения явлен**, связанных с обреэованием переходной, "диффу-
зионной" зоны. Определена глубине диффузии Сора и тип его соединений в этой зоне.
Обнаружено, что диффузионное несышение стали бором солровеждается вытеснением
углерода вглубь и науглероживанием областей, прилегающих к поверхностному слов
боридов.

Определен механизм возникновения боридкых слоев. Установлено, чте е актив-
ной, боросодержаяей, наснявшей среде, растворе иге бора в железе и его диффузия
в основной металл происходят одновременно я независимо от реакции бора с поверх-
ностью. Обнаружены причины крупнозернитостя диффузионной зоны.

Применяя бор s качестве "природного декоратора" границ зерен вустенита,
установлено, что -.с диффузионная подвижность при температурах горячей деформа-
ции и сегрегация *ъ границах зерен первичного аустенита создают возможность
оценки исходной ( т.е. перед Фазовым превращением) структуры и степени рекристал-
лизации, несмотря на скорость охлаждения.

Проведены также исследования сегрегации бора в отливках на конструкционной
стеля я литых жароупорных никелевых сплеэвх с различной концентрацией бор*.
Обнаружено исключительное постоянство дендритической сегрегации бора во время
высокотемпературной обработки ( гомогенизации, нормализации, закалки).

Определен'» распределение, присутствие углерода я тип соединений бора в жаро-
упорных никелевых сплавах.
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В исследованиях автометных сталей, модифицированных м.п. добавками бора
и лития, обнаружено присутствие боре в неметаллических включениях, влияющее на
изменение их физико-химических свойств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные в докладе примеры исследований является лишь частичной характе-
ристикой большой пригодности метода трековой авторадиографяи уже только в этой
одной области производства сталей и сплевоа, легированных бором. Проблематика
эта, постоянно актуальная, создает наверно новые требования к развитию метода.
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Таблица 1

Трсковн* детектора, аеподьаогаяяне • исследованиях
распр«л«лсяия бора, и услояяа як химячеекой обработки

1.

2 .

3 .

4 .

Детектор

CM - толш. 30 акм

KODAI СА 00-15

IODAX 1Л 115

ЯОИ-Ш)/ ( CR-39 )

Услояяя химической

б И Маон; 20°С - 1

2 , 5 М МаОН; 2Ь°С -

2 , 5 М МаОН} 25°С •

в,25 М МаОН} ?0°С

обработки

ч, 40°С - 10

- 5 ч.

- в ч.
1-5 ч, 25°С -

мин

- 24 ч

Таблица 2

Условя* облучемяя проб я чуастяятельяоеть метода

1.

2 .

3 .

Раяделяшяя
способность

Чуястаятельяость

Условия облученкя
в ядерном реакторе

>
ок.

>

0

10 мкм
5 аки

для
СМ

1 0 1 5 атоа

« 1 0 1 2 • 1

дет. СА 0O-1S
-30

В/са3

О 1 6 я/с. 2
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Таблица 3

Количестве ядерных реакций В (п, <О) ы

в 1 мкы стели в зависимости от формы бора,

1) = 1,2 х 10 1 5
 н/ск

2

ЯР

1.

2.

3.

4.

5.

в.
J

Форма бора

Тверль-й раствор Сора

в железе ( 0,0003 % В )

Тверды? раствор бора

в железе (О,0СЗ * В -

макс, раствегимость)

КоиоатокныЯ слой бора

на границах верен

Борил BUB

Карбоборид

Ворид яли карбоборид

V . ю " 3 «нш3

Количество
атомов бора

в 1 и км

1,3 х 10 5

1,3 х 106

4,1 х 10 6

3 х 10 1 0

в,7 х 109

ок. 2,5 х 10 7

Количество
ядерных реакций
10В(пии) Li 61 мкм3

1С"1

1,1

3,6

2,4 X ДО4

е х ю
3

< 10



« * .

8/ б/

Г/

Р*с. 1. Характсрястичеепе типн треков «• ••торвдиограимах воре » стели.
У». 150х
•/ Пераячмм* еоедммеммя бора а литой стели боридм, кербоборидм
б/ Вторичиие соединения бора карбоборидм , обраеуяашеея ао время

горячей деформации или термической обработки иа границах «ерей
аустеанта

а/ Вор а твердом растворе и сегрегеаиоииме скопления бора иа гра-
ницах еерен

г/ Неметаллические включения с бором



•/ б/

Рас. 2. Коиструкцяояивя сталь 15 HWffiA я» проммшяеякого переплава 0,003 % В
а/ Распределение бора после прокатки и аакалкя пря температуре 900 С.

Карбоборяди яа граяяцах яерея иераетаорянне . Видим полосы первич-
ной сегрегации. У*. 150ж

б/ Ааторадиограима стали и» рис. а/ после мкалки при темп* 980 °С.
Волъштнстшо бора • твердом раствор*. Сегрегация иа границах мрей.
Распределение бора благоприятно с точки «рения его влияния иа фаео-
»ые преврацения стали. Ув. 150х

в/ Авторадкограмка этой же самой стали после аакалхи пря темп. 940 °С.
Наблвдаотс-я две сети зерен вследствие неполного растворения борокарби-
дов иэ рис. а/ крупяне треки . Уа. 400х



Ч

* -i'

V
• > % < •

*:4.-"«4 • ~ . •" .;:*-• x**'! \&*''

» e .

- • / " - .

* ' •

V

•• ,.-,/>;..:/-.'- !~-.V-

PMC. 3. Аустенитная нержааепцая сталь 0Н18М9
в,б - Корреляция распределения бора а/ я углерода б/ после термичес-

кой обработки 1000 °С/ЭО иим/аода.
Ааторадиорраммы В к С образуют распределение харбоборядов
Mg3/CB/e. Ув. 50х

в - Распределение бора после перемасипеиия стали пря темп. 1050 °С,
яедостаточной для растюреияя соедянемкй Mgg/CB/g я устраиеяяя
первичной сегрегация. Ув. 16Ох

г - Эффект повышения температуры перенасмщеняя до 1800 °С;
обравоваяие дисперсишс карбоборидов внутри и ш границах верен -
умеяьямащих риск мевкристаллитяой корровнн. Ув. 150х
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Рис. 4. Поверхностное Сорирование стали.

а, б - Авторадиограыма бора иа
и
диффуэиовной зоны" а/ и ее микро-

структура б / . Ув. 50х

Наблюдается скопление бора в области расположенной непосредствен-

но под борилхым слоем, характеризующееся крупным зерном. Сталь 45.

в - Авторадиограмма С поперечного сечения борировакного прутка.
Сталь 25. Видимое обезуглероживание (вмтесиение углерода) аояи
соединений, повмпение концентрации углерода под этой зоной
и область роста зерен.
Параметры процесса: 1050°С « 5 ч . Ув. 10х

г, д - Авторадиограмма бора г/ и углерода д/ стали 25 после борирова-
ния при температуре 1050 °с/5 ч. Ув. 150х
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a /

' . • . • •

6 /

Рис. 5. Сегрегация бора в отливках из низколегированной стали. Ув. 20х
а/ Непосредственно после литья
б/ После гомогенизации /1135°С/ и нормаливвции 900 °С
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Рис. 6. Авторадхограюш бора а,б/ и ыихроетруктура в/ жаропрочного иммлсвого
сплава 0,2 % В после перенасыщения 1200 °С м охлаждения водой.

Ув. 150х
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Рис. 7. Авторадиограимы бора а,б/ и микроструктура в/ жаропрочного никелевого

сплава / 0,02 % В после перенасыщения/ 1135°С/ и охлаждения в печи.

Бор в форме боридов MgB_, образующих сетку на границах дендритов.

Ув. 150х

190



LOKALIZACE PŮVODU VAD V ODLITCÍCH
VYSOKÉ PŘESNOSTI POMOCÍ RADIOAKTIVNÍHO
ZNAČENÍ A AUTORADIOGRAFIE

J. Flachowsky, P. Kulicke,G. Hartmann, N. Schutze

NDR

ANOTACE

Původ vad v odlitcích vysoké přesnosti byl studován radioaktivním značením

vtokového systému licí formy. Vzhledem к vysokému zatížení vtokového systému na

počátku procesu lití jsme předpokládali, že právě tento je kritickým místem.

Proto byla trubice vtokového systému, která je vyrobena z materiálu formy,

značena různým způsobem radionuklidem тс z generátoru a Au.

Po vyjmutí odlitku z formy byl tento proměřen scintilačními sondami a oblasti

vykazující radioaktivitu byly zobrazeny autoradiograficky.

Prostorové rozložení obsažených radioaktivních částic bylo zjištováno po

obroušení.

АННОТАЦИЯ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ОТЛИВКАХ ВЫСОКОЙ

ТОЧНОСТИ ? L^^V'Li, "Л/,....АКТ..РТх-'. к1/::'ЬьЛ Л АВ" \ ..Д..ОРТ7.Ф...:

ИСТОЧНИК дефектов в высококачественных отливках изучался при помощи радио-

активного мечения литника литейной формы, который является наиболее загруженным

местом в моменте начала литья. Формовочный песок входной системы метился радио-

изотопами Тс и А и .

После окончания литья отливка измерялась сцинтилляционным детектором и в об-

ласти с повышенной активностью снимались авторадиограммьг. Глубина распределения

радиоактивных частиц определялась абразионным методом.
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Nedostatky v technologii odlévání ve slévárnách želeaa vedou ke snížení kvali-

ty odlitků a ke vzniku zmetku. Vady v odlitcích jsou často zjištěny až po dodání

zákazníkovi a po dalším zpracování.

V důsledku toho velmi vzrůstají poplatky za odmítnuté dodávky, další zpracová-

ní a záruku.

Požadavek na snížení těchto výdajů si vynutil výzkum týkající se vlastností

a původu těchto vad.

Výsledky předcházejících výzkumu ukázaly, že tyto vady jsou vměstky z materiá-

lu formy, které se uvolňují z vtokového systému odlévací formy. Tyto vměstky jsou

složeny ЬиЗ z materiálu formy nebo nátěrové hmoty, která se používá к zajištění vy-

soké kvality povrchu odlitku.

Výzkum se zabýval těmito problémy:

- stanoveni vlastností a původu vměstků v odlitcích

- stanovení povahy a četnosti výskytu vměstků v závislosti na parametrech vtokového

systému, typu odlitku a licí rychlosti

- návrh optimálního vtokového systému, vzhledem к poklesu zmetkové práce

- konstrukce budoucího vtokového systému

POUŽITA METODA, USPOŘÁDANÍ A VÝPOČTY

Princip metody použité ke studiu je založen na radioaktivním značení materiá-

lu formy a nátěrové hmoty v těch částech vtokového systému, u nichž je sledována

možnost narušení formy.

Po zchladnutí odlitku a jeho vyjmutí z formy je možné najít místa, v nichž

material formy nebo nátěrová hmota je uzavřena v odlitku a stanovit zhruba jejich

množství vhodnou radiometrickou technikou.

Metoda radioaktivního značení materiálu formy a nátěrové hmoty musí být přizpů-

sobena podmínkám provozu při výrobě odlitku.

Proto musí být brány v úvahu tyto požadavky:

- Poločas rozpadu radionuklidů použitých pro značení musí být tak krátký, aby po

několika dnech byla radioaktivita odlitku obsahujících radioaktivní vměstky nato-

lik nízká, že by nepřesáhla hranici danou předpisy pro radiační ochranu, takže

by nebylo nutné zvláštní uskladnění ani zpracování.

- Poločas rozpadu radionuklidů použitých pro značení musí být natolik dlouhý, aby

aktivita odlitků po jejich zchladnutí byla dostatečně velká pro radiometrická mě-

ření.

- Kontakt mezi značícím radionuklidem a materiálem formy nebo nátěrové hmoty nesmí

zhoršen procesem

- Energie kvanta ionizujícího záření použitého radionuklidů musí být tako vysoká,

aby bylo možno detekovat vměstky pod povrchem odlitku.

198
Vzhledem к výše uvedeným aspektům je vhodný radionuklid Au. Jeho poločas

rozpadu je 2,7 d, hlavní gama energie je 412 keV, maximální beta energie 1 MeV.

198
Radionuklid Au byl připraven neutronovým ozářením 1O mg zlata v neutrono-

13 ™1 '
i
""2

vém toku 2.10 s cm po dobu 96 hodin. Aktivované zlato bylo převedeno na AuCl,,
198

rozpuštěno v etanolu. Tímto způsobem bylo pro experimenty připraveno 50 GBq Au.

Podle výpočtu, které jsou uvedeny dále, bylo na jednu licí formu použito O,3 -

1 GBq
 1 9 8

A u .
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Vtokový systém je tepelně a mechanicky vysoce zatížen a proto předpokládáme,

že je hlavním zdrojem vměstků v odlitcích. Z tohoto důvodu jsme značili vtokové

trubice.

Jestliže nanaseme Au na povrch vtokové trubice ve formě AuCl, v alkoholo-

vém roztoku, roztok proniká do nátěru a do materiálu formy. Při teplotě lití se

tato sloučenina rozkládá, takže na povrchu částic z materiálu formy nebo nátěru
198

zůstane pouze Au.

Předpokládejme, že při každém experimentu je označeno asi 200 g materiálu
g

formy o aktivitě asi 0,5,10 Bq, jedna částice materiálu formy o průměru asi 0,2 mm
4 -2

má aktivitu 50 Bq a plošná aktivita je 5.10 Bq.cm . Je možno provést 50 radiomet-

rických měření během několika poločasů rozpadu.
-i q o

Gama záření radionuklidu Au lze detekovat po průchodu vrstvou železa tlus-

tou několik cm /polotlouštka je asi 0,8 cm/. Místní rozlišovací schopnost je přiro-

zeně stejného řádu. Stanovení vměstků v odlitku je provedeno systematickým skenová-

ním povrchu GM trubicí nebo scintilačním detektorem spojeným s dozimetrem nebo čí-

tačem impulsů.

Použijeme-li integrátor s časovou konstantou v sekundách, hranice detekovaného

množství je několik impulsů za sekundu. Při geometrickém faktoru asi 50 a četnosti

1 % toto odpovídá hranici pro stanovení 50-100 mg značeného materiálu formy nebo ná-

těrové hmoty v závislosti na jejich hloubce pod povrchem.

Provedeme-li měření scintilačním detektorem s delšími měřicími časy, např. 10

minut, hranice detekovatelnosti poklesne na 0,02 - 0,04 mg značeného materiálu, což

odpovídá hmotnosti některých částic materiálu formy.

Taková měření jsou vzhledem к dlouhým měřicím časům proveditelná jen u někte-

rých vybraných částí povrchu.
1 q o

Beta záření emitované Au má v železe dosah jen 0,6 mm, takže beta záření mů-

že být detekováno pouze z vměstků umístěných v blízkosti povrchu odlitku. V tomto

případě je výhodné použít autoradiografii. Fotografická emulze pro autoradiografic-

ké dčely je lOkrát citlivější na beta záření než na záření gama.

Rozhodující výhodou autoradiografického zobrazení využívajícího beta záření
z vrstev blízko povrchu je značně vyšší rozlišovací schopnost /menší než 1 mm/ a
možnost získání,informací o struktuře vměstků. Použijeme-li vysoce citlivý fotogra-

fický materiál, u kterého asi 10 beta částic/cm produkuje optickou hustotu rovnu
jedné, jednotlivé částice materiálu formy mohou být zobrazeny i po čase delším než
je několik poločasů rozpadu, použije-li se expoziční doba 1 den.

EXPERIMENTY

Značení vtokových trubic se provádělo natíráním vnitřních stěn 25 cm alkoholo-

vého roztoku AuCl,.

Homogenní rozložení roztoku po vnitřní straně bylo zajištěno zařízením znázor-
něným na obr. 1.

Toto zařízení nanáší roztok s radioaktivním indikátorem na vtokovou trubici ro-
tačním pohybem nahoru a dolů, takže roztok indikátoru je rozdělen homogenně. Sušení
se provádělo stejným způsobem jako se suší nátěry plynovým plamenem.

Byly použity licí formy se dvěma typy vtokových trubic zpevněné vodním sklem

a Habřinolem.
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tíkolem bylo zjistit, který způsob zpracování vtokových trubic /nátěry o různé

tlouštce nebo bez nátěru/ a které mechanické vlastnosti /pevnost, kvalita povrchu/

povedou ke snížení obsahu vměstků v odlitcích na minimum. Proto byly tyto parametry

obměňovány.

Bylo provedeno 15 experimentů s různými vtokovými systémy u 6 typů odlitků.

Licí formy, jejichž vtokové trubice byly značeny radioaktivními indikátory,

se podrobily standardnímu technologickému postupu. Odlitky byly z technologické

linky odděleny po ochlazení a odděleně zpracovány.

Pro přibližné zkoušení radioaktivních vměstků byly použity dozimetry /Polon,

typ RK 67 a typ Rust II/ s GM trubicemi a rovněž scintilační měřicí zařízení /VEB

Robotron-Messelektronik, čítač impulsu 20026 se sondou VA-S 5O/.

Hrubé skenování odlitku trvalo asi 5 až 20 minut.

Přibližně lokalizované vměstky byly zobrazeny makroautoradiograficky. К tomuto

účelu byly použity filmy pro autoradiografii odolné vůči světlu /ORWO, typ AF4/,

které byly v co nejtěsnějším kontaktu s odlitkem. Doba expozice byla 5 až 50 hodin.

Na základě výsledků měření pomocí sond a autoradiogramů byly některé vzorky

obsahující vměstky odděleny od odlitku, řeznými kotouči a dále autoradiograficky

zkoumány. Nejdříve byly pořízeny autoradiogramy neopracovaného povrchu těchto vzorku.

Ke stanovení prostorového rozložení vměstků byly pořízeny rovinné řezy z těch-

to vzorku, jejichž směr byl kolmý, rovnoběžný nebo šikmý к povrchu. Takto získané

povrchy byly částečně zbroušeny, aby se dosáhlo maximální rozlišitelností. Jako

autoradiografický materiál byl použit jemnozrnný autoradiografický film AF3 /ORWO/

a v případě leštěných povrchu film se stahovací vrstvou ARlo /ORWO/ a suchá tech-

nika.

Vzorky, které byly z odlitku odděleny za dčelem mikroautoradiografického zobra-

zení příčného rozložení radioaktivních vměstků byly postupně odbroušeny do hloubky

10 mm. Takto získané různé vrstvy byly zobrazeny mikroautoradiograficky. Navíc bylo

provedeno optické znázornění povrchu mikroskopem.

VÝSLEDKY A ZÁVĚRY

- Mikroskopické zobrazení zkoumaných povrchů ukázalo, že jednotlivé částice materiá-

lu formy jsou pevně uchyceny v odlitku a po obroušení jsou zviditelněny. Shluky

materiálu formy větší než 0,2 mm jsou mnohdy částečně vytrženy z povrchu při brou-

šení a zůstávají po nich díry.

- Autoradiogramy ukázaly, že ojedinělé částice materiálu formy nejsou radioaktivní,

nepocházejí tedy z vtokového systému.

- Téměř 80 % vměstků v odlitku je radioaktivních, shluky částic materiálu formy

pocházejí z vtokového systému. Autoradiografický nebylo zjištěno jejich významné

rozložení do hloubky.

- Srovnáním povrchu odlitku zobraného opticky s odpovídajícím autoradiogramem bylo

zjištěno, že těsně pod povrchem, na němž se vady nevyskytovaly, lze nalézt mnoho

vměstku z materiálu formy.

- Místa s vměstky v odlitcích ukazují, že nátěrová hmota a materiál formy jsou pře-

devším vyplavovány na začátku procesu
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- Nebyl zjištěn žádný výrazný rozdíl mezi vtokovými trubicer:*: í. ixcvauými vodník

sklem a Habrinolem a mezi vtokovými trubicemi s a bez nátěru; nátěry vtokových

trubic tedy nejsou nutné.

- Mechanické poškození vtokových trubic nebť }.-. c.-nívajících okrajů u spojů c.bou

částí vtokových trubic způsobuje především vznik četných a viHšíoh vr.:-. к \.kil.

V další části jsou uvedeny typické autoradiogramy vzorků odlitků s vniestky

spolu s odpovídajícími optickými snímky.

Dno pánve

a/ povrch bez vad

d/ autoradiogram obr. a/

b, c/ část kolmá к povrchu

e/ autoradiogram šikmé části

Dno pánve, část pravotíhlá к povrchu

U dna vlevo značený materiál formy

Boční strana pánve, část

к povrchu

Většina vměstků je radioaktivní,

tj. pocházejí z vtokového systému
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Boční strana pánve, část kolmá к povrchu

Vměstky v horní části na obr. с /zvětšeno na obr. b/ jsou odstraněny

přípravnou technikou. Vměstky ve spodní části /zvětšeno na obr. a/

se neobjevují v autoradiogramu, tj. nepocházejí z vtokové soustavy.
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Konec licího rámu

autoradiogramy výbrusů v hloubce 1, 3 a 5 mm

a optický obraz výbrusu v hloubce 5 nan
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STUDIUM PROCESU PŘÍMÉ CHLORACE
METODOU AKTIVNÍCH INDIKÁTORŮ

M. Vaniček, J. Mayer

ANOTACE

Fázová analýza poskytuje informace o mikročistotě a fázovém složení oceli,

která mají vliv na její užitné vlastnosti. Metodou radioaktivních indikátoru byl

experimentálně sledován proces přímé chlorace na běžném zařízení pro izolaci oxi-

dických vměstků. Spektrometrickou metodou byly měřeny vzorky zpracovávaného mate-

riálu v klíčových momentech procesu.

Cíčinnost separace oxidických vměstků byla sledována pomocí radionuklidu Ce.

Metodou přímé chlorace byla zpracována ocelářská struska se značeným CeO_, slitina

Al-Ce pro studium dezoxidace oceli a vzorky ocelí obsahující aktivní oxid ceričitý

ve formě vměstků. Dále bylo studováno chování syntetických karbidu wolframu, mo-

lybdenu, chrómu a tantalu při chloraci využitím radionuklidu vznikajících při akti-

vaci karbidů neutrony.

АННОТАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЯМОГО ХЛСРйРСБАНКЯ МЕТОДОМ РАДИО-

АКТИВНЫХ /ЛДИКАТСРСЬ

Фаговый анализ дает информации о микрочистоте и фазовом составе стали, ко-

торые влияют на ее полезные свойства. Методом радиоактивных индикаторов экспе-

риментально исследовался процесс прямого хлорирования на обычном оборудовании

для изоляции окисных включений. Спектрометрическим методом измерялись пробы пере-

рабатываемого материала в главных моментах процесса.

Эффективность сепарации окисных включений исследовалась с помощью радмо-
141

нуклида Се. Методом прямого хлорирования перерабатывался стальной шлак с ме-

ченым СеО, сплав А1-Се для изучения раскисления стали и пробы стали, содержащие

активную CeOg в форме включений. Далее изучалось поведение синтетических карби-

дов вольфрама, молибдена, хрома и тантала при хлорировании с использованием

радионуклидов, возникающих при активации карбидов нейтронами.
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Rozvoj hutnictví železa je v současné době spojen se zaváděním nových progre-

sivních technologií výroby oceli na kyslíkových konvertorech, sekundární metalurgie

a plynulého odlévání oceli. Zvyšování technické lírovně výroby spolu s racionálním

využíváním materiálových a energetických zdrojů se projevuje rovněž v oblasti poža-

davků na jakost kovových materiálů.

Užitné vlastnosti oceli závisí především na její jakosti, která je určena ne-

jen chemickým složením a tepelným zpracováním, ale také přítomností nekovových fá-

zí. Zdrojem informací o fázovém složení a mikročistotě oceli je také fázová analýza,

která zahrnuje metody izolace, dělení a identifikace sekundárních fází. Jednou

z užívaných pracovních technik izolace je metoda přímé chlorace, která využívá re-

akci plynného chloru s kovovým materiálem a následné odstranění- balastních složek

ve formě chloridu vakuovou sublimací.

Jaderné metody a radionuklidy nalezly v hutní výrobě a výzkumu své oprávněné

využití při řešení mnoha technologických problému výroby oceli. Ukázaly se rovněž

vhodné při studiu separačních a izolačních procesů v hutní analytice metodou radio-

aktivních indikátorů. Poskytují možnosti studia průběhu procesu chlorace, jehož

znalost je nutná к optimalizaci reakčních podmínek а к dokonalému odstranění balast-

ních složek.

Izolace metodou přímé chlorace byly uskutečněny na chloračním vakuovém zaříze-

ní /viz obr. č. 1/ vyvinutém na pracovišti fázové analýzy, které slouží к běžné izo-

laci oxidických vměstků. Zpracování vzorku se provádělo obvyklým postupem, který

tvoří následující etapy - vakuování aparatury a odplynění vzorku, vlastní přímá

chlorace, vakuová sublimace a odstranění uhlíku z izolátu jeho vyžíhaním.

V rámci experimentálních prací byly chlorace uskutečněny v širokém rozmezí

reakčních parametru - teplota chlorace od 2OO°C do 5OO°C, čas chlorace od 1 h do

10 h, v závislosti na zpracovávaném materiálu.

К měření aktivity vzorku v průběhu pokusných prací byla použita metoda spektro-

metrie záření gama. V počátečním stadiu experimentů byl použit mnohokanálový analy-

zátor NTA-512 se scintilační sondou s Nal(Tl) detektorem. Aktivita měřených vzorků

byla určena z naměřených energetických spekter na základě výpočtu plochy pod pří-

slušným pikem daného radionuklidu. V pozdějším období, při studiu procesu chlorace

karbidu tantalu a reálných vzorků oceli, byl použit spektrometrický měřicí systém

TN-45OO s polovodičovým Ge(Li) detektorem, výpočet aktivity radionuklidu byl usku-

tečněn programem pro automatickou analýzu naměřených spekter.

Spektrometrická měření byla realizována v určitých klíčových momentech jednot-

livých etap procesu chlorace - vstupní materiál po sušení, meziprodukt po chloraci,

izolát po vakuové sublimaci a izolát po odstranění uhlíku. Souběžně s měřením akti-

vit vzorku byly rovněž určovány hmotnosti těchto vzorků.

Radioaktivní indikátory byly využity při stanovení účinnosti separace oxidic-
141

kých vměstků značených radionuklidem Ce, který je ve formě oxidu používán při

studiu zdrojů exogenních vměstků. Nejprve bylo proto ověřeno chování oxidu ceriči—

tého v průběhu chlorace vzorků ocelářské strusky značené aktivn/m oxidem ceričitýa.

Bylo prokázáno, že v daných podmínkách, doba chlorace 6 hod při teplotě 38О C, je

obsah oxidu ceričitého ve výchozí strusce i v chloračním izolátu stejný, přítomost
141

radionuklidu Ce v odpadních produktech nebyla zjištěna.

V další etapě byla sledována separace oxidu ceričitého ze vzorků oceli, která

byla vyrobena v laboratorních podmínkách tavením oceli se struskou značenou aktivní*
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oxidem ccričitým. V tomto případě byly paralelně použity dva separční postupy -

chemická separace spolusrážením se štavelanem vápenatým a izolace přímou chlorací.

Z materiálové bilance a analýzy výsledku vyplývá, že oba separační postupy dosahují

relativně vysoké reprodukovatelnosti, avšak metoda přímé chlorace má asi třikrát

vyšší účinnost, ztráty při chemické separaci jsou značné. Z těchto důvodů byla che-
141

micka separace nahrazena při dalších aplikacích radionuklidu Ce v metalurgickém

výzkumu přímou chlorací.

Ke sledování průběhu dezoxidace oceli z hlediska vzniku endogenních vměstků

byla použita metoda nepřímého značení dezoxidačního hliníku cerem ve formě binární

slitiny Al-Ce s různým obsahem značicího prvku. Pro posouzení vhodnosti těchto sli-

tin bylo ověřováno také jejich chování při přímé chloraci. Při spektrometrických

měřeních výchozích aktivovaných vzorku byla kromě Ce zjištěna přítomnost neznámé-
182

ho radionuklidu, který byl identifikován jako Ta. Metodou neutronové aktivační

analýzy /1/ byl stanoven jeho obsah v kovovém ceru, který byl používán při přípravě

binárních slitin, v hodnotě 0,04 %. Při chloraci binární slitiny Al-Ce dochází к roz-

dělení uvedených radionuklidu, přítomný tantal přechází do odpadních produktu již

v průběhu vlastní chlorace. Množství tantalu, který zůstává
 Tí
 ízolát-.u, je prakticky

zanedbatelné. U ceru dochází к jeho rozdělení mezi izolát a odpadní produkty, vzni-

kající chloridy odcházejí z prostoru pece teprve v průběhu sublimace. V chloračníra

izolátu zůstává cer ve formě oxidu.

V souvislosti se zvýšenou pozorností pracovníku metalurgického výzkumu na další

typy nekovových fází bylo metodou radioaktivních indikátorů sledováno chování vybra-

ných syntetických karbidu při chloraci. К vlastní práci byly použity velmi čisté

karbidy - karbid wolframu WC /hexagonální/, karbid molybdenu Mo_C /hexagonální/,

karbid chrómu Cr^C^ /ortorhombický/ a karbid tantalu TaC /kubický/.

Vzorky syntetických karbidů byly aktivovány v jaderném reaktoru, jako indiká-
187 99 99 51 18?

tory byly použity vznikající radionuklidy W, Mo+ Tc, Cr a Ta. Aktivova-

né karbidy byly zředěny neaktivním materiálem a zhomogenizovány. Z připravené homo-

genní směsi byly připraveny vzorky pro chloraci a porovnávací etalony pro spektro-

metrická měření, hmotnosti jednotlivých vzorku se pohybovaly okolo 2OO mg.

Za dčelem zachování konstantní geometrie spektrometrických měření byly všechny

vzorky při měření ponechány v křemenných lodičkách, ve kterých je materiál chloro-

ván. V naměřených energetických spektrech byly identifikovány pouze uvedené radio-

nuklidy, přítomnost jiných radionuklidu nebyla zjištěna. Hodnoty aktivity jednotli-

vých vzorků, zjištěné při zpracování spektrometrických dat, byly pomocí výsledku

měření porovnávacích etalonů přepočteny na hmotnosti odpovídajících karbidu v jed-

notlivých fázích procesu. Výsledky uváděné v tabulce č. 1 jsou vyjádřeny ve formě

procentuálního podílu obsahu karbidů v koncových produktech separačního procesu a

vstupní hmotnosti syntetických karbidu.

Chlorace karbidu wolframu byla prováděna v intervalu teplot 200°C až 45O°C

po dobu 2 h až 1O h. Experiment prokázal, že к jeho chloraci nedochází ani při

nejdrastičti

rovné 10 h.

nejdrastičtějších použitých podmínkách, to je při teplotě 45O°C a době chlorace

Karbid molybdenu je chlorem rozkládán již při teplotě 25О C, ale pouze částeč-

ně, к jeho zchlorování při této teplotě by bylo nutno použít velmi dlouhé časy. Při

užití reakční teploty 35O°C probíhá chlorace prakticky kvantitatině za jednu až

dvě hodiny.
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Chlorасе karbidu chrómu načíná při teplotě nad 3O0 C, se zvyšující se teplotou

podstatné vzrůstá i stupeň zchlorování. Při teplotě 450 С je zchlorováno asi 90 %

hmotnosti vzorku.

U karbidu tantalu chlorace začíná zvolna při reakční teplotě nad 200°C, při

dosažení teploty 4OO°C až 4 5O°C je rozklad prakticky tfplný. Snížení teploty chlora-

ce vede samozřejmě к prodloužení reakčního času.

Poznatky získané při experimentálním studiu procesu přímé chlorace syntetických

karbidů poskytují informace pro hlubší teoretické poznání jak vlastního procesu

chlorace, tak i následných etap zpracování izolátu.

Proces přímé chlorace byl rovněž sledován při použití vzorku dvou typu ocelí -

standardní ocel ,;C3 a běžná ocel produkce VŽSKG /2/. Z oceli aktivované v jaderném

reaktoru byly připraveny standardní vzorky a série vzorku pro chloraci, při jejichž

přípravě bylo určité množství aktivované oceli zředěno asi trojnásobným množstvím

neaktivního materiálu. Z připravených navážek byly lisováním zhotoveny vzorky pro

spektrometrická měření a následné zpracování přímou chloraci. Získané izoláty byly

před dalším měřením přeneseny do polyetylenových měřicích pouzder. Odpadní produkty

separačního procesu, v převážné míře chlorid železitý, byly vymytím destilovanou vo-

dou převedeny do roztoku, ze kterého byl kvantiativně vysrážen hydroxid železitý.

Sraženina byla odfiltrována a po vysušení upravena do formy vzorku pro spektrometric-

ká měření. Za účelem ověření, zda vznikající chloridy nepřechází do dalších částí

chlorační aparatury, byly odebrány kontrolní vzorky z vymr^žovací nádoby, z absorp-

ční kolony i z olejové vývěvy. Výsledky měření všech t.Schto vzorků byly negativní.

Veškerá měření byla v tomto případě uskutečněna na systému TN-45OO s polovodi-

čovým detektorem. Z měření standardních vzorku byly zjištěny kalibrační konstanty

a pomocí jejich hodnot určen obsah sledovaných prvků ve výchozích lisovaných vzor-

cích, v chloračních izolátech i v odpadních produktech. Zjištěné hodnoty sloužily
59

к provedení materiálové bilance železa /indikátorem byl radionuklid Fe/, chrómu
/ Cr/, manganu / Mn/, kobaltu / C o / a tantalu / Ta/. V lisovaných vzorcích

18 7

byla rovněž prokázána přítomnost radionuklidu W, pro tento prvek však nebylo

možno provést bilanci z důvodu krátkého poločasu rozpadu.

Z provedených materiálových bilancí pro oba typy zkoumaných ocelí vyplývá sku-

tečnost, že sledované prvky v průběhu přímé chlorace přechází prakticky kvantiativ-

ně do odpadních produktu. Jejich podíl v oxidických izolátech /viz tabulka č. 2/

je velmi nízký, pouze v případě oceli běžné produkce dosáhl podíl železa v isolá-

tech asi 1,5 %.

Polovodičová spektrometrie záření gama se ukázala jako velmi vhodná metoda

ke sledování transportu a přenosu několika prvků v průběhu uvedeného separačního

procesu.

Výsledky experimentálních prací, při kterých byly radioaktivní indikátory vy-

užity ke sledování separačního procesu, jsou prakticky využívány při volbě optimál-

ních reakčních podmínek procesu přímé chlorace. Metoda radioaktivních indikátoru

ve spojení se spektrometrií záření gama poskytla i v těchto konkrétních případech

laboratorního uplatnění velmi dobré výsledky.

Literatura

/1/ Mayer, J., Šimková, M.: Stanovení tantalu v kovových slitinách neturnovou akti-

vací. Konference IAA-81, Klučenice, červen 1981.

/2/ Mayer, J., Hons, J., Mrázek, L.: Zvýšení přesnosti, citlivosti a reprodukov*tel-

nosti výsledku stopovacích metod. Výzkumná zpráva VÚHŽ, Dobrá, září 1983.
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Tabulka 1 Výsledky chlorace syntetických karbidu

Doba
chlorace

/h/

karbid wolframu

2

6

10

karbid molybdenu

1

2

4

karbid chrómu

2

4

karbid tantalu

1

3

5

200

104,

98,

93,

98,

9

7

7

6

250

100,1

104,1

92,5

84,7

77,9

97,0

1OO,7

98,4

91,3

T e p

300

99,3

99,8

104,5

8,6

4,0

0,2

95,0

93,4

92,2

89,9

78,3

l o t a

/°c/
350

96,2

105,0

102,6

1,1

0,3

0,0

78,9

55,8

78,2

65,6

38,5

400

103,4

98,7

0,1

53,4

36,3

43,2

22,7

7,2

45©

100,

9,

7,

4,

1,

500

5

9

5

3

9

1,3

0,2

Tabulka 2 Podíl sledovaných prvku v izolátech

typ
oceli

BCS 271

VŽSKG

Fe Cr Mn Co

/%/
0,0015

+ 0,006

1,514
+ 0,295

0,237
+ 0,095

0,281
+ O,O39

O,O89
+ 0,006

0,180
+ 0,046

O,222
+ 0,060

Obr. 1 Vakuové zařízení pro izolaci nekovových vměstků metodou přímé chlorace
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VYUŽITÍ RADIONUKLIDU 5 5Fe KE SLEDOVÁNÍ
KINETIKY ROZPOUŠTĚNÍ LEGUR V OCELI

P. Habrman

ANOTACE

Je předložena metoda, která je určena především pro studium přenosu atomů,

vlivem přenosových jevů, pro 11 prvků Mg až V /seřazeny dle vzrůstajícího protono-

vého čísla vyjma Ar/ v železe, značeném jeho radioaktivním izotopem Fe. Metoda

využívá zároveň výhodných vlastností indikátorové metody a rentgenfluorescenční

analýzy s tím, že pomocí ní lze dosáhnout některých vyšších účinků, především z hle-

diska lokalizace, než do dovolují uvedené metody samostatně.

Na konkrétním, pro hutnickou praxi závažném studiu kinetiky rozpouštění fero-

křemíku v roztaveném železe je použití metody experimentálně demonstrováno.

АННОТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДА 5íPe ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИ-

НЕТИКИ РАСТВОРЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК В СТАЛИ

Предложен метод, который прежде всего предназначен для изучения переноса

атомов под влиянием явлений переноса для одиннадцати элементов Mg-V (следующих

в зависимости от возрастающего протонового числа за исключением Ar ) в железе,
55

меченном его радиоактивным изотопом Fe. Метод одновременно использует благо-

приятные свойства индикаторного метода и рентген-флюоресцентного анализа с тем,

что с его помощью можно достичь некоторых высших эффектов, прежде всего с точки

зрения локализации, чем отдельными этими методами.

На конкретном, для металлургической практики очень важном, изучении кинетики

растворения ферро-кремния в расплавленном железе экспериментально продемонстри-

ровано использование этого метода.
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DEFINICE METODY

Metoda je určena ke zjišEování průběhu a ke studiu základních jevů, kterými

se řídí přenos atomů 11 prvků od Mg do V v železe. Lze ji charakterizovat jako kom-

binaci dvou metod: rentgenfluorescenční analýzy a indikátorové metody s tím, že

pomocí ní lze dosáhnout vyšší citlivosti při určování rozložení atomů prvků, než

to umožňují jednotlivé metody samostatně. К získání výsledků lze užít také odliš-

ných prostředků.

Metoda je založena na využití výjimečné vlastnosti radioizotopu "Fe, který

je použit jako primární indikátor a každý z definovaných prvků, jehož přenosové

vlastnosti chceme určit, se projeví jako sekundární indikátor. Radioizotop Fe

je totiž použitelný jako radionuklidový zdroj pro radionuklídovou rentgenfluores-

cenční analýzu. V uváděné metodě je však radionuklid Fe použit jako tzv. "otevře-

ný zářič", který je v neradioaktivním železe obsažen /metoda "značených atomů"/,

nebo je celý vzorek tvořen radionuklidy Fe. Tím jsme popsali prostou indikátoro-

vou metodu. Jestliže se však dále do přímého kontaktu se vzorkem, který obsahuje

Fe, dostane libovolný z 11 neradioaktivních prvků Mg až V, dojde к interakci

/prahovému efektu/ fotonů emitovaných atomy Fe s atomy těchto prvků а к možnosti

cir.ise charakteristických záření atomy těchto prvků. Tento jev lze označit jako sekun-

dární indikaci. Emisí chrakteristického záření je indikována přítomnost prvku, a to
55

v mikroobjemu, v němž je ovsažen jak sledovaný prvek, tak atomy Fe. Pro autora-

diografický záznam o rozložení určitého sledovaného prvku je však již postačující

jeho absorpční schopnost v případě, že je rozložen v primárním zářiči Fe, jak

bude diskutováno dále. Rovněž je nutné připomenout, že se uváděná metoda

další možnosti excitace atomů sledovaného prvku vnějším zdrojem fotonového záření,

právě např.

ní analýzy.

právě např. zářičem Fe, v reflexním uspořádání pro účely spektranetricke kvantitativ-

TEORETICKÁ ZÁKLADY METODY

Řešení principiálních otázek, které souvisí s použitím indikátorové metody,

je uvedeno např. v /1/.

Sledujme nyní absorpci záření Fe a možnou emisi charakteristického záření

atomy neradioaktivního prvku, které vnikly do prostředí s Fe nebo v něm změnily

svou polohu. Analytickým signálem, na základě jehož registrace budeme činit závě-

ry o průběhu sledovaného přenosového jevu, je množství absorbovaného záření Fe

a emitovaného charakteristického zářen/ atomy sledovaného prvku. Registrace vlast-

ního záření primárního indikátoru může být použito druhotně,- pro korekční líčely

nebo pro lokalizaci radionuklidu. Základní proces tvorby analytického signálu bude

řešen bezčasově, neboli předpokládáme, že к dalšímu přenosu hmoty během měření ne-

dochází. Pro zjednodušení řešení budeme předpokládat, že do prostředí s Fe pronik-

ly v důsledku uplatnění některého transportního jevu pouze atomy jednoho čistého

prvku /shora definovaného/, což však odpovídá převážné části současných výzkumu.

Základním parametrem, který bude sloužit к vyhodnocení prošlého přenosového

jevu, je změna hmotnostního zlomku či molární koncentrace sledovaného neradioaktiv-

ního prvku v prostředí s Fe ve směru působení přenosového jevu. Cílem měření bude

tedy určení koncentračního profilu sledovaného prvku ve vzorku, a to spadá do oblas-

ti kvantitativní rentgenfluorescenční analýzy, viz např. /2/.

Nejpodstatnější okolností, která brání jednoduché aplikaci metod v rentgen-

fluorescenční analýze běžných je fakt, že po průběhu přenosového děje nelze předpo-
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kládat, že rozložení hmoty sledovaného prvku bude v prostředí s Fe homogenní,

obzvláště ve směru působení gradientu přenosového procesu. Proto bude uveden

přístup pro stanovení obsahu sledovaného prvku v radioaktivním železe rentgenfluo-

rescenční metodou, který respektuje tuto skutečnost a jemuž pak bude podřízen návrh

na experimentální stanovení rozložení sledovaného prvku ve vzorku.

Předpokládejme, že po skončení studovaného děje ve vzorku kruhového průřezu

sekční metodou získáme, sekcí kolmo na podélnou osu vzorku, velmi tenkou vrstvu,

v níž budou obsaženy atomy sledovaného prvku společně s primárním indikátorem Fe.

Vlastnosti této vrstvy budeme dále vyšetřovat.

Emise charakteristického záření se řídí podle /3/ binomickým zákonem. Pro prav-

děpodobnost p
k
 emise právě к fotonů charakteristického záření o jisté energii sekun-

dárním indikátorem, který je rozložen ve vrstvě homogenně, když ve vrstvě proběhlo

m interakčních procesů, způsobených fotony emitovanými Fe, platí:

Parametr ý je v práci /3/ analyticky vyjádřen v závislosti na hmotnostním zlomku

atomů prvku, emitujících charakteristické záření, na kvalitativních vlastnostech

prvku a matrice, která je v uvažovaném případě tvořena také atomy Fe.

Výraz (l) tedy umožňuje vypočíst teoretické střední hodnoty emise fotonů cha-

rakteristického záření prvku v závislosti na jeho koncentraci a tudíž umožňuje sta-

novit obecný průběh kalibračních křivek, což je ííčelné pro experimentální praxi a

pro uvedené prvky v železe je provedeno v práci /4/. Důležitým důsledkem práce /3/,

který dále využijeme je, že atomy, které emitují charakteristické záření, jscu po-

psány jako diskrétně rozložené zdroje charakteristického záření v oblasti v prostře-

dí ve vzdálenosti volných drah primárních fotonů, od místa jejich emise v prostředí.

Blíže o volné dráze fotonů v prostředí jako o stochastické veličině pojednává

např. /5/.

Obecně však bude sledovaný prvek ve vrstvě rozložen nehomogenně a tudíž pravdě-

podobnost Pjt emise k' fotonu charakteristického záření sledovaným prvkem, který je

rozložen přímo v primárním excitujícím zářiči bude složitější a bude dána zřejmě

konvolucí dvou rozdělení:

p
k =

i*0
 ť
 " •"•

kde p je pravděpodobnost, daná vztahem (l) a

q lze definovat jako pravděpodobnost, že sledovaný atom, náhodně se vyskytují-

cí v prostředí, bude primárními fotony zasažen.

Tvar pravděpodobnosti q bude tudíž závislý na přenosovém ději, a proto je к řešení

problému nutno zvolit jiný přístup.

Vyjdeme z představy nehomogenního rozložení atomů a shluků atomu sledovaného

prvku ve vrstvě. Dále je nutno uvést významnou okolnost, která souvisí s interakcí

fotonu emitovaných s energií E=5,95 keV /6/ primárním indikátorem Fe /důsledek

К záchytu/ a sice, že jsme oprávněni předpokládat, že nedochází u záření takové

energie к násobným rozptylům v prostředí. Historie libovolného fotonu končí tudíž

jeho první interakcí /3/. Odsud vyplývá, že na analytickém signálu, z jednotlivého

atomu, se podílí pouze nějaké okolí, složení z atomů Fe, které sledovaný atom ob-

klopuje. Toto okolí určíme jeho minimálním poloměrem. Toto kritérium bude však pla-

tit pro atomy, které se nacházejí uvnitř vrstvy.
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O rozložení "vnitřních" atomů můžeme předpokládat, že jsou rozloženy ve vrstvě

podle Poissonova zákona obdobně, jak tomu bylo v práci /7/. 0 atomech Fe budeme

předpokládat, že jsou izotropními zářiči. Aplikací jednoduchého zákona o absorpci

/přesněji o pravděpodobnosti interakce/ primárního záření v uvažovaném prostředí

s hustotou Q na dráze x obdržíme

I
a
 (x)« I

o
 [l - exp ( - /J f x)] , (3)

I (x) je celkový počet absorbovaných fotonu v prostředí
55

I_ je celkový počet emitovaných fotonu v prostředí izotopem Fe

i) je hmotností součinitel zeslabení primárního záření v železe pro ener-

gii fotonů
 5 5

Fe.

Necht došlo к emisi právě N fotonů charakteristického záření sledovaným prvkem.

To znamená, že muselo dojít /přesněji - minimálně/ v prostředí к N absorpcím, v dů-

sledku interakce primárního záření, na atomech sledovaného prvku. Je-li celkový po-

čet atomů N_ ve vrstvě, potom sledovaný proces ve vrstvě lze popsat vztahem, analo-

gickým podle (3)

H (x) - N
Q
 [ 1 - exp ( - fi P x ) ] (4)

Pravděpodobnost p
n
 (x), že došlo к absorpci primárního záření na libovolném počtu

atomů n « N
0
 je vzhledem к jejich rozložení /7/ dána vztahem

N (x)
 n
 . e~

N
 (*)

00 (5)

n!

Pravděpodobnost r , že n-tý atom bude absorbovat primární foton na libovolné dráze

od x do x+dx je dána vztahem

r
n
 (x)dx = p

n
.

x
 (x) áíUjLL

 d x ( 6 )

pravděpodobnost toho, že dojde někde ve vyšetřované vrstvě к absorbci pri-

márního fotonu sledovaným atomem je:

.CO 00

/ xn (x) dx - ^ f К (x)11"1 .
J
 n ( n-1 ) ! J0

i dff (x> - 1 - e"
11
 ( 1 +

•r1

(7)

Střední dráha x, na níž dojde ke sledovanému jevu, je

-00

X ж / х-Г„ (x)
л t «г ^ / O

n + 1
+ ... )

2 Oj (8)
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a její disperze D je

D, » X 2 - I 2 M 5 5 5- ( 1 +

)ru
T

2
 n + 1

n %
Metoda bude "nejcitlivější" zřejmě tehdy, bude-li platit ve vztahu (8) rovnost

n = N . Tento předpoklad nám umožní ze vztahu (8) určit střední hodnotu dráhy x.

Dostaneme x (\J .1/ £J 0 . Užitím /8/ můžeme x pro železo vyčíslit x = 0,015 mm.

К odvození výsledných vztahů byl použit aparát teorie pravděpodobnosti uvede-

ný např. v /9 až 11/. Střední dráha x je odvozena za zjednodušujícího předpokladu:

Sledovali jsme pouze absorpci primárního záření izotopu Fe atomy sledovaného prv-

ku, což ovšem neznamená, že všechny takto absorbované primární fotony musely způso-

bit emisi charakteristického záření sledovaným prvkem, vzhledem ke konkurenčním

neradiačním přechodům /13,3/ v atomovém obalu. Z toho vyplývá, že při zahrnutí kon-

kurenčních efektů, nemusí na dráze x dojít vždy, v každém časovém intervalu, к emi-

si charakteristického záření sledovaným prvkem. Využijeme-li obvyklého předpokladu,

že atomy Fe jsou izotropními zářiči, potom pravděpodobnosti, že tyto zářiče budou

emitovat primární záření "směrem" к vyšetřovanému n-tému atomu, budou stejné.

Z uvedeného teoretického rozboru vyplývají následující závažné důsledky pro

experimentální realizaci:

К emisi charakteristického záření atomem sledovaného prvku může dojít pouze

•/, je-li tento atom obklopen atomy Fe o

atomy se podílejí na reprodukovatelné odezvě.
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tehdy, je-li tento atom obklopen atomy Fe o minimálním poloměru x. Pouze takové

radionuklidu Fe /s Tj»2 2,6 roku/ je v podstatě možné dvěma již pro-

ZPOSOBY EXPERIMENTÁLNÍ REALIZACE METODY

Získání rádi

věřenými postupy:
54

Zakoupením neradioaktivního nuklidu Fe a jeho aktivací v reaktoru nebo přímo

Fe, Druhou podstatně levnější možností je aktivace přírodní izotopové směsi vy-

soce čistého železa a využití faktu, že po uplynutí časového intervalu, který je
59

roven 10 násobku poločasu přeměny nežádoucího doprovodného radionuklidu Fe

/T.12 45 dní/ je už přibližně 99,9 % tohoto radionuklidu rozpadnuto. Toto krité-

rium je závazné především při provádění autoradiografie. Použijeme-li к měření cha-

rakteristického záření spektrometr, potom s ohledem na nízkou detekční účinnost po-

užívaných detektorů pro oblasti energií fotonu nad 100 keV, není nutno toto krité-

rium zcela respektovat.

Základním způsobem pro zjištování koncentračního profilu sledovaného prvku je

využití rentgenfluorescenční spektrometrie a to buá na základě měření sekčních

vzorku velmi malých rozměru nebo vycloňováním úzkých svazků charakteristických zá-

ření sledovaných prvků z lokálních oblastí z celého vzorku.

Při dostatečných četnostech emitovaného záření radionuklidy Fe není nutné

použití vnějšího zdroje fotonového záření к buzení charakteristických záření ve

sledovaných prvcích.

Pro hutnickou praxi je však žádoucí zobrazení lokální oblasti ve vzorku, v němž

je sledován přenosový děj. К tomu lze výhodně využít metodik kontaktních autoradio-
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grafií, např. podle /13/. Uvažoлапу vzorek však bude zdrojem nejen charakteristic-

kého záření sledovaného prvku, ale i excitujícího záření Fe, Proto musí být mezi

kontakt vzorku s rtg. filmem či vhodnou jadernou emulzí vložen diferenční filtr.

Zářič Fe je zdrojem К série charakteristického záření Mn. Proto lze s výhodou

pro všechny diskutované prvky jednotně využít průmyslově vyráběný tzv. dolní Rossův

filtr určený právě pro К sérii charakteristického záření Mn. Tak se autoradiografic-

ky zobrazí pouze emitované záření Fe a emitovaná charakteristická záření uvede-

ných prvků se absorbují v tomto filtru. Nezčernalá místa na vyvolaném rtg. filmu

pak lokalizují výskyt uvedených sledovaných prvků. Užitím metod rentgenfluorescen-

ční. spektrometrie je však nutno dále prověřit, na základě bilančních postupů, zda

tyto lokalizované oblasti neobsahují také jiné příměsi.

STUDIUM ROZPOUŠTĚNÍ FEROKŘEMfKU V ROZTAVENÉM ŽELEZE

Metoda vznikla především proto, že pro uvedených 11 prvků vesměs neexistují

jejich vhodné radioizotopy к využití pro indikátorovou metodu. Typickým takovým

prvkem j e křemík.

Ferokřemíkové slitiny mají nižší body tání, než je teplota tání železa. Proto

je problematika legování těmito slitinami z hlediska kinetiky spojena v první fázi

především s přestupem tepla z okolní lázně do feroslitiny, přičemž v průběhu toho-

to jevu vykonává v lázni pohyb po trajektorii, odpovídající příslušným hydrodyna-

mickým poměrům v lázni.

Předložená metoda umožňuje jednoduše sledovat Si v případě, že je v kontaktu

s Fe, potom citlivost metody extrémně klesá. Budeme-li tedy sledovat rozpouštění

ferokřemíku např. ve formě koule, pak je metoda použitelná až do okamžiku, kdy se

feroslitina nachází ještě "pohromadě". Pro kuličky malých rozměru /jednotky mm/ se

jedná o velmi krátké časové intervaly /zlomky až jednotky sekund/ v závislosti na

celé řadě experimentálních parametru lázně roztaveného železa. К tomu, aby mohly

být experimentálně získané poznatky využitelné к dokumentaci kinetiky první fáze

rozpouštění, byla věnována náležitá pozornost přípravě homogenních feroslitin. Re-

produkovatelným způsobem byly vyrobeny radioaktivní předslitiny ferokřemíku o obsa-

zích 25, 50 a 75 hmotn. % Si v Fe. Z nich byly opracováním vyrobeny kuličky o průmě-

ru 2 mm. Homogenita rozložení Si v Fe + Fe byla prověřena autoradiograficky.

Četnost impulsu /jednotlivé kuličky/ byla v К sérii Mn řádově mezi 10
3
 až 1O

5

imp/s ve vzdálenosti 0,5 cm od Si/Li/ detektoru spektrometru Tracor Northern.

Kuličky byly vstřelovány do indukčně zahřáté vsázky plazmově přetaveného Fe

při teplotě 1 575 C, pod argonovou atmosférou. V časových intervalech od zlomku

sekund do 2 s po vstřelení kuličky ferokřemíku pod hladinu roztaveného železa byla

vsázka intenzívně ochlazena pádem do vodního sloupce. Tuhnutí vsázky s kelímkem

probíhalo extrémně rychle. Experimentálně zjištěný pokles teploty z 1 600°C na

600°C v čase v hloubce 0,5 cm od povrchu taveniny, do které byla lokalizována vět-

šina kuliček, činil méně než 1 s.

Rozřezáním a obroušením utuhlých vzorku pak byly metodami rentgenfluorescen-

ční spektrometrie lokalizovány kuličky, jak z hlediska jejich poloh v závislosti

na čase vyplouvání /hydrodynamické relace/, tak jejich vnitřní "uspořádání". Expe-

rimentálně bylo zjištěno, že během roztavování kuliček v krustě utuhlé taveniny se

výrazně uplatňuje řada transportních a deformačních dějů, které vedou к výraznému

přerozdělení hmoty v kuličce. Fáze s vysokým obsahem Si se výrazně soustřeďují v je-

jí horní /blíže к povrchu/ části a podél vnitřních stěn.
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Z celé řady experimentálně získaných (ídajů lze pokládat za nejnázornější právě

kontaktní autoradiogramy, získané přes dolní filtr pro К sérii Mn /Hilger - Y 1252/,

obroušených vzorků, které jsou na obr. 1 a 2.
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Obr. 1 Autoradiogram Fe nerovnoměrně rozložených Fe a Si /černé lokality

v bílém poli/ v utuhlém vzorku v horní části kuličky. Pohled od povrchu

taveniny. Zvětšeno 25x.

Obr. 2 Autoradiogram odpovídajícího zbytku kuličky v odbroušeném vzorku.

Obsah Si v bílém poli není větš£ než 0,1 hmotn. %. Zbytek kuličky je

zachycen ve skutečné poloze vzhledem к povrchu taveniny, s patrnou

deformací od kulovitého tvaru. Zvětšeno 25x.
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VYUŽITÍ AKTIVACE SLOŽEK OCELÍ
К RADIOMETRICKÉMU SLEDOVÁNÍ
JEJICH KOROZNÍ ODOLNOSTI A PRŮBĚHU
KOROZNÍCH PROCESŮ

R. Silber, A. Ecksteinová

ANOTACE

V příspěvku je popsán způsob využití aktivace složek ocelí neutrony v jaderném

reaktoru ke gamaspektrometrickému sledování kinetiky rozpouštění ocelí v kapalném

korozním prostředí. Z kinetických ddajů /časová závislost množství rozpuštěných

složek ocelí, závislost rychlosti rozpouštění jednotlivých složek na čase, příp.

poměr hmotností rozpouštěných složek/ lze pak získat obraz o chování sledovaného

materiálu v daných modelovaných korozních podmínkách.

Dále jsou v příspěvku uvedeny příklady využití metody aktivace složek ocelí

pro sledování extrakčního průběhu koroze legovaných ocelí, pro sledování vlivu re-

žimu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí a pro sledování prů-

běhu nerovnoměrných druhů koroze ocelí.

АННОТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИЗАЦИИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЕЙ ДЛЯ РАДИО-

МЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ И ХО-

ДА ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ

В докладе описывается способ использования активации компонентов сталей

нейтронами в атомном реакторе для гамма-спектрометрмческого изучения кинетики

растворения сталей в жидкой коррозионной среде. Из кинетических данных временная

зависимость количества растворенных компонентов стали, зависимость скорости

растворения отдельных компонентов от времени, или отношение масс растворенных

компонентов можно полупить картину поведения научаемого материала в данных

модельных коррозионных условиях.

Далее в докладе приводятся примеры использования метода активации компонен-

тов сталей для изучения экстракционного хода коррозии легированных сталей, для

изучения влияния режима термообработки' на коррозионную стойкость сталей к для

изучения хода неравномерных видов коррозии сталей.
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Pro sledování korozní odolnosti legovaných ocelí v >;apalném korozním prostředí

se v korozním výzkumu a zkušebnictví ve velké míře využívá elektrochemických metod,

jejichž výsledkem jsou polarizační křivky získané za potenciostatických, potencio-

dynamických případně intenziostatických podmínek. Rozborem těchto křivek lze získat

informace pro hodnocení korozního chování legovaných ocelí a jejich náchylnosti

к různým druhům korozního napadení. Jejich nedostatkem je, že neposkytují přímé

informace o kinetice rozpouštění jednotlivých složek ocelí-

Kvantitativní vídaje o rozpouštění jednotlivých složek v modelovaném korozním

prostředí lze získat analytickými metodami, jejichž citlivost a selektivnost je

limitujícím faktorem pro stanovení mnohdy velmi nízkého obsahu těchto prvků. Dalším

problémem je stanovení nízkého obsahu složek ocelí rozpouštějících se v korozním

prostředí, které tyto složky předem obsahuje. Tento problém se klasickými analytic-

metodami nedá řešit vůbec.

Řešit uvedené problémy a navíc modelovat korozní procesy v prakticky jakémko-

liv kapalném korozním prostředí umožňují radioindikátorové metody, které využívají

principu značení složek oceli radioindikátory. Značení lze provádět bu3 jednoduchým

izotopovým zředěním, nebo aktivací složek v jaderném reaktoru nebo cyklotronu. Prin-

cip značení složek legovaných ocelí aktivací neutrony umožňuje využití všech výhod,

které jsou spojeny s neutronovou aktivační analýzou, tj. hlavně citlivosti a selek-

tivnosti stanovení složek a ve spojení s instrumentální technikou i multikomponent-

ní, velmi rychlou a nedestruktivní analýzu korozního systému.

METODICKÁ ČÍST

Schématicky lze program využití aktivace složek neutrony pro studium rozpouště-

ní legovaných ocelí charakterizovat následovně: Vzorky ocelí ozářené v jaderném

reaktoru neutrony jsou podrobeny korozním zkouškám, při nichž jsou v daných časo-

vých intervalech odebírány frakce korozního prostředí. Ve frakcích jsou gamaspek-

trometricky stanoveny obsahy jednotlivých složek ocelí, které přešly do korozního

prostředí, a tak získány vlastní kinetické závislosti. Z takto získaných dat lze

pak získat informace o průběhu korozního děje a částečně i o mechanismu korozního

procesu. Radiometrické sledování lze dále doplnit i o měření elektrochemických dat.,

např. korozního potenciálu, a tím získat další paralelní informace, které umožňují

kompexnější posouzení korozního děje.

Vlastní program korozních zkoušek se sestává z přípravných prací, vlastní ko-

rozní zkoušky, měření aktivity odebraných frakcí korozního prostředí a ze zpracová-

ní naměřených dat.

Před aktivací vzorků v jaderném reaktoru musí být vyřešeny otázky, které vyplý-

vají z požadavků kladených na danou korozní zkoušku. Patří sem stanovení doby oza-

řování vzorku vzhledem ke složení testovaného materiálu, citlivosti a selektivnosti

zkoušky a stanovení doby chlazení vzorků /rozpad krátkodobých radionuklidu/. Pro

gamaspektrometrické stanovení je dále nutná příprava standardu sledovaných složek,

které musí být ozářeny za stejných podmínek jako testovaný materiál. Do přípravných

prací patří dále příprava vlastních vzorku. Z metodického hlediska je nejvýhodnější,

aby vzorky měly co-největší geometrický povrch a co nejmenší hmotnost. V této etapě

musí být dále provedeny všechny operace, které souvisí s požadovanou úpravou povrchu

vzorku. Všechny elementy určené к ozáření se nakonec zabalí do hliníkové fólie, za-

pouzdřují a předají ozařovací službě ÚJV Řež.
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V tabulce č. 1 jsou přehledně uvedeny nejběžnější radionuklidy vzniklé ozáře-

ním legovaných ocelí neutrony v jaderném reaktoru, které lze využít pro indikaci

složek ocelí. Z hlediska požadované citlivosti se většinou provádí ozařování při
13 —2 —1

výkonu reaktoru 5 - 6 MW a neutronovém toku 10 ста .s po dobu 10 - 80 hod. Do-

ba nutná к rozpadu krátkodových radionuklidů vzniklých ozářením ocelí se pohybuje

většinou kolem 20 dnu.
Tabulka 1 Přehled nejdůležitějších radioindikátorů vzniklých ozařováním

legovaných ocelí neutrony

složka

Fe

Cr

Ni

Co

radioindikátor

Fe-59

Cr-51

Co-58

Co- 60

poločas rozpadu
/den/

45,1

27,8

71

1930,8

energie záření
gama /keV/

1098,6 ; 1291,5

320,0

810,3

1173,1 i 1332,4

Vlastní korozní zkouška s aktivními materiály se provádí v zařízení, které

umožňuje automatický odběr frakcí korozního prostředí ve zvolených časových inter-

valech. Ke stavbě tohoto zařízení vedlo hlavně bezpečnostní hledisko. Mimo počáteč-

ní manipulace s radioaktivním materiálem - příprava a umístění vzorku v zařízení -

probíhají další práce bez přítomnosti obsluhy, která se omezuje pouze na kontrolu

chodu zařízení.

Zařízení se skládá z části technologické a části ovládací. V technologické čás-

ti, která je schématicky znázorněna na obrázku č. 1, jsou vertikálně umístěny 3 sa-

mostatné stojany. V jejich horní části jsou umístěny zásobní nádoby korozního pro-

středí /ZN/, odměrné nádobky /ON/ a přepouštěcí ventily /V/. V prostředí části

jsou v bloku výměníku /BV/ umístěny pracovní nádobky /PN/, do kterých se ukládají

ozářené vzorky testovaných materiálu /VZ/. Tato část je od okolí oddělena olověným

stíněním. Ve spodní části jsou v transportéru /TZ/ umístěny transportní nádobky /TN/

na odebrané frakce korozního prostředí.

Ovládací část je tvořena dvěma nezávislými řídícími systémy - řídícím automa-

tem NS 910 a řídícím mikropočítačem SAPI 1. V ovládací části jsou umístěny veškeré

zdroje napětí a výkonové členy, které umožňují ovládání aktivních členu v technolo-

gické části, a dále celky termoregulátorů a teploměrů. Systém s řídícím automates)

NS 910 umožňuje provádění dvou režimu zkoušek s celkovou dobou zkoušky 12 a 96 hod.

V průběhu korozní zkoušky lze odebrat maximálně 14 frakcí korozního prostředí. To-

to uspořádání umožňuje tedy provádění tří nezávislých korozních zkoušek při různých

teplotách korozního prostředí, případně ve třech korozních prostředích. Systém s ří-

dícím mikropočítačem SAPI 1 umožňuje volbu prakticky libovolného časového průběhu

zkoušky, který lze předem naprogramovat v příslušném programovacím jazyce. Program

umožňuje i modifikaci předem zvoleného průběhu zkoušky, průběžné získáváni informací

o průběhu zkoušky a mikropočítače SAPI 1 lze využít i pro základní numerické vyhod-

nocení naměřených dat. Dále tento systém umožňuje provádění odběru frakcí v časo-

vých intervalech libovolně volených v samotném průběhu zkoušky.

V průběhu korozní zkoušky lze tedy získat pro 3 vzorky materiálu až 14 frakci

korozního prostředí odebraných ve známých časových intervalech. Odebrané frakce

jsou pak gamaspektrometricky vyhodnoceny na mnohokanálovém analyzátoru a dle vypra-

covaného programu jsou vypočteny obsahy jednotlivých složek; které přešly ťto kapal-
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ného korozního prostředí. Matematickým zpracováním těchto údajů lze pak získat ná-

sledující veličiny: časovou závislost hmotnosti rozpuštěné složky a celkového hmot-

nostního úbytku, časovou závislost rychlosti rozpouštění jednotlivých složek ocelí

/tzv. selektivní korozní rychlost/ a celkové korozní rychlosti a časovou závislost

tzv. extrakčního faktoru definovaného vztahem

Pi • Q

P . Q..

kde P. je hmotnost i-té složky v j-té frakci

P je hmotnostní % i-té složky v oceli

Q. je hmotnost všech měřených složek v j-té frakci

Q je součet hmot. % měřených složek v oceli.

Extrakční faktor tedy charakterizuje průběh rozpouštění jednotlivých sloze* mate-

riálu. Je-li Z = 1 rozpouštění složky je rovnoměrné, Z >1 je rozpouštění slovky

potlačeno a při z < 1 je uvolňování složky přednostní.

V průběhu korozní zkoušky lze také snímat časovou závislost potenciálového

rozdílu mezi redox potenciálem prostředí, který se ustavuje na platinové elektrodě,

která je zavedena v pracovní nádobce, a potenciálem kovového povrchu vzorku. Další

veličinou, kterou lze v průběhu měření získat je tedy časová závislost korozního

potenciálu vzorku, což výrazně rozšiřuje množství informací o průběhu koroze testo-

vaného materiálu.

Platinové elektrody zavedené v pracovní nádobce lze využít také jako pracovní

elektrody při anodickém odleptávání tenkých povrchových vrstev a na základě garaa-

spektrometrické analýzy složek ocelí v odebraných frakcích lze získat informace

o složení povrchových vrstev. Tímto způsobem lze sledovat například výsledek extrakč-

ního napadení legovaných ocelí.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ METODIKY V KOROZNÍM VÍZKUMU

Jak vyplývá z metodické části, lze vypracované metody úspěšně využít pro řeše-

ní problematiky koroze legovaných ocelí v různých kapalných korozních prostředích.

Vzhledem к vysoké citlivosti je metoda předurčena ke sledování dějů s velmi nízkou
—5 —2 —1

korozní rychlostí /až do 10 g . m . d /.

Metoda poskytuje přímé údaje o kvantitativním průběhu rozpouštění jednotlivých

složek a tím i o poměru, ve kterém dochází к rozpouštění složek, a tak se stává

ideálním nástrojem pro řešení problematiky extrakční koroze. Metodou bylo napří-

klad prokázáno, že probíhá-li koroze v aktivním stavu, dochází к přednostnímu roz-

pouštění méně ušlechtilých složek. V případě legovaných ocelí jsou to železo

a chróm a povrch oceli se obohacuje niklem. Naopak při korozi v pasivním stavu,

kdy je rozhodující kinetika rozpouštění oxidů složek slitiny, je povrch legovaných

ocelí obohacován chrómem za přednostního vylučování železa a niklu.

Metody bylo využito pro sledování extrakčního průběhu různých legovaných oce-

lí v různých korozních prostředích a tak získáno mnoho údajů, které zpřesnily zna-

lostí o průběhu a mechanismu tohoto druhu korozního napadení.

Z kinetických křivek lze dále získat informace o vlivu složení kapalného pro-

středí na korozní chování materiálů, o vlivu provozních podmínek na průběh koroze

a v neposlední řadě i informace o vlivu technologického zpracování materiálu před

jejich použitím v korozním prostředí na jejich korozní odolnost.
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Byla např. sledována koroze ocelí tř. 11 v provozních vodách petrochemického

okruhu obsahujících různá množství inhibitoru NALCO 7XD5 a dále porovnávána inhi-

biční účinnost různých druhů inhibitorů. Metodika tak umožnila srovnání a výběr

vhodných inhibitoru a tím i náhradu dovážených inhibitorů tuzemskými.

Vliv technologického zpracování legovaných ocelí na jejich korozní odolnost

byl sledován např. při řešení problematiky tepelného zpracování oceli 14Crl7nI2

a oceli COR. Vzorky o rozměrech 1 x 8 x 30 mm mechanicky obroušené na hrubost

3/0 byly připraveny z barníku, který byl ohřát na teplotu 1О4О °C po dobu 45 min,

ochlazen v oleji a poté popouštěn při teplotách uvedených v tabulce č. 2 po dobu

4 hod. Korozní odolnost takto zpracovaných vzorku byla testována v modelovém ko-

rozním prostředí o složení 4,5 g SO ~, 2 g Cl~ a 1,5 g Fe v i l roztoku o pH

4,5. Naměřená kinetická křivka je např. pro vzorek popouštěný při teplotě 540 °C

uvedena na obrázku č. 2. Po počátečním intervalu 50 - 100 min má závislost hmot-

nosti rozpuštěného chrómu a železa na čase lineární průběh a další kinetiku lze

pak charakterizovat směrnicí této závislosti - selektivní korozní rychlostí. Získa-

né selektivní korozní rychlosti jsou pro vzorky popouštěné při různých teplotách

uvedeny v tabulce č. 2 a závislost selektivních korozních rychlostí na teplotě

popouštění je vynesena v grafu na obrázku č. 3.

Naměřená data lze pak využít pro stanovení kritického intervalu teplot zpra-

cování, ve kterém dochází ke snížení korozní odolnosti studovaného materiálu v mo-

delovém korozním prostředí. Podrobnějším rozborem kinetických křivek lze získat

i informace o mechanismu korozního napadení.

Na obrázku č. 4 je uveden další příklad využití vypracované metody - paralelní

sledování kinetiky rozpouštění a korozního potenciálu. Korozní zkouška byla prová-

děna se vzorkem oceli 14Crl7Ni2 popouštěném při teplotě 480 С po dobu 4 hod v pro-

středí obsahujícím 0,6 G Fe
2
(SO

4
 ),.9H

2
O, 1,61 g CuS0

4
.5H

2
O 0,93 g

a 1,11 g ZnSO. na 1 1 roztoku. Z časové závislosti korozního potenciálu

že po počáteční fázi, kdy se hodnota potenciálu přibližuje hodnotě redox potenciá-

lu prostředí, se korozní potenciál posouvá к zápornějším hodnotám. Po době asi

250 min se potenciál prudce zvýší na hodnotu asi -0,10 V a poté pozvolna klesá

na hodnotu asi 0,40 V. Tento průběh potenciálu se na kinetických křivkách projeví

prudkým vzrůstem množství rozpuštěného chrómu a jeho selektivní korozní rychlosti.

V dalším časovém průběhu dochází к několika zrněným korozního potenciálu v intervalu

0,40 - 0,20 V. Změna korozního potenciálu se pohybuje v oblasti hodnot, které odpo-

vídají oblasti pasivity oceli v daném prostředí, která byla naměřena potenciostatic-

ky. Naměřená data odpovídají představám o průběhu bodové koroze chromových ocelí

v prostředí obsahujícím chloridové ionty a dá se předpokládat, že v průběhu sledo-

vání dochází vlivem přítomnosti chloridových iontů к porušování pasivní vrstvy na

povrchu oceli.

Vypracované metody lze v této oblasti korozního výzkumu úspěšně využít pro sle-

dování vlivu jednotlivých faktoru /stav povrchu, mechanické nebo tepelné zpracová-

ní materiálu, složení korozního prostředí/ na náchylnost legovaných ocelí к пегочг-

noměrným druhům korozního napadení.

Z uvedených příkladů použití metody značení složek ocelí aktivací neutrony vy-

že metoda je schopna řešit nejen problematiku teoretického rázu, ale i prob-

lémy související s technickou praxí a korozním zkušebnictvím. Metodu lze
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aplikovat při řešení následujících korozních problémů:

- sledování korozních procesu s nízkou korozní rychlostí

- sledování nerovnoměrných druhů koroze

- hodnocení vlivu tepelného zpracování ocelí na jejich korozní odolnost

- výběr vhodných konstrukčních materiálů pro dané korozní prostředí

- výběr vhodných inhibitorů pro daný korozní systém

- sledování vlivu technologie zpracování materiálu /žíhání, moření, mechanické

úpravy/ na jeho korozní odolnost

- zjišťování koncentračního profilu složek v povrchových vrstvách materiálu po mo-

ření nebo extrakčním korozním napadení.

Výhodou tohoto způsobu sledování korozních jevů je skutečnost, že v průběhu

zkoušky nedochází к zásahu do korozního systému, jak je tomu při elektrochemických

zkouškách, a tak je metoda velmi vhodná к modelování korozních systému.

Tabulka 2 Teplota popouštění vzorků oceli 14Crl7Ni2 a selektivní korozní

rychlosti Cr a Fe v modelovém korozním prostředí

Teplota popouštění

380

440

460

480

500

520

54О

560

580

640

Selektivní korozní rychlost

chrómu

ûg . min

0,79

0,60

0,83

0,61

0,82

1,32

0,91

0,67

0,63

JO,74

železa

ûg . min

13,4

11,3

11,1

15,6

22,0

15,3

15,5

11,3

13,3

12,8
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Obr. I Technologická část zařízení
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Obr. 2 Selektivní korozní rychlosti Fe a Cr v závislosti na teplotě
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0,5

Obr. 3 Závislost selektivních korozních rychlostí na teplotě popouštění

min

Obr. 4 Závislost kinetiky rozpouštění a korozního potenciálu na době

rozpouštění
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VYUŽITÍ JADERNÝCH METOD PŘI SLEDOVÁNÍ
KVALITY POVRCHU KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

J. Bystrianský, J. Mayer

ANOTACE

Korozní odolnost austenitických CrNiMo ocelí v pasivním stavu je závislá na

kvalitě vytvořené pasivující vrstvy a na složení korozního prostředí.

Pro sledování kvality povrchových vrstev ocelí byla využita metoda spektro-

metrie záření gama po aktivaci vzorku ocelí neutrony v jaderném reaktoru. V měře-

ných roztocích získaných řízeným rozpouštěním ozářeného materiálu byla kvantitativ-

ně stanovena přítomnost radionuklidů Cr, Mn, Co, Fe a Co.

Metodou radioaktivních indikátorů byla experimentálně sledována kinetika dekon-

taminačního a mořícího procesu, bodové koroze a složení povrchových vrstev oceli

po různém tepelném a chemickém zpracování.

АННОТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА

ПОВЕРХНОСТИ К0РР03И0НН0-УСТ0ЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ

Коррозионная стойкость аустенитических CrNiMo сталей в пассивном состоянии

зависит от качества созданного пассивированного слоя и от состава коррозионной

среды.

Для иаучения качества поверхностных слоев сталей использовался метод спектро-

метрии гамма-излучения после активации образцов стали нейтронами в атомном реак-

торе. В измеряемых растворах, полученных регулируемым растворением облученного

материала, было качественно определено присутствие радионуклидов Cr, Mn,
5 8Со, 5 9Fe и 6 0Со.

Методом радиоактивных индикаторов экспериментально изучалась кинетика про-

цессов очистки и травления, точечной коррозии и состава поверхностных слоев ста-

ли при различных химических и тепловых обработках.
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Využití radionuklidů při sledování různých typů koroze a kinetiky některých

korozních dějů je známo z literatury již poměrně dlouho /1,2,3/.

Výhodou těchto metod je jejich vysoká citlivost - pro téměř 90 prvků 1O až

10 %, korozní rychlost v rozmezí 10 až 10 A cm~ /3/ - a možnost průběžné-

ho sledování korozního děje.

U nás bylo těmito metodami sledováno zejména selektivní rozpouštění některých

slitin a slitinových ocelí /4-7/, vliv tepelného zpracování materiálu 14Crl7Ni2 na

možnost vzniku korozního praskání, případně korozní zkoušky tohoto materiálu v pro-

středí modelujícím provoz turbogenerátoru /8,9/ a jiné /10/.

S některými obměnami se RI metod používá i nadále /11,12/.

Pro sledování kvality povrchu austenitických korozivzdorných ocelí, složení

tenkých povrchových vrstev těchto ocelí jsme použili spektrometrii záření - p", roz-

toků získaných jednak řízeným rozpouštěním /7/ aktivovaných materiálů a jednak pří-

mo dekontaminačních a mořících roztoků.

Je známo, že korozní odolnost CrNi Mo ocelí závisí na kvalitě pasívující vrst-

vy, jenž je možné ovlivnit různými chemickými úpravami /pasivace, žíhání ve vakuu,

. aj./.

Rozměry této vrstvy jsou řádově max. I nm, proto možnosti její analýzy jsou

ошеzené.

Využití RI metod v kombinaci s postupným řízeným odleptáváním oceli dává při

poměrně nenáročném experimentálním uspořádání možnost profilové analýzy /7/.

Pro aktivní neutrony byly z plechu o tlouštce 0,1 mm připraveny vzorky o roz-

měrech 3Ox2O mm. Aktivace vzorků byla realizována v jaderném reaktoru tJJV ŘEŽ, ka-

nál č. 58/5, poloha č. 1, při hustotě neutronového toku asi 3.10 n.cm .s , výkon

reaktoru 8-10 MW. Aktivované vzorky byly převezeny do radioizotopické laboratoře

VÚHŽ v Dobré, vybaleny z ozařovacích pouzder a upraveny pro další zpracování.

V tab. č. 1 jsou uvedeny parametry jaderných reakcí, které mohou probíhat při

aktivaci základních komponent, příp. některých nečistot sledovaného materiálu /13/

a základní údaje o vznikajících radionuklidech a emitovaném záření gama.

Roztoky o objemu 50 ml, získané řízeným rozpouštěním, umístěné v polyetyleno-

vých lahvičkách objemu 100 ml, byly měřeny metodou spektrometrj° záření gama s po-

lovodičovým Ge(Li) detektorem. Celkem bylo realizováno spektrometrické měření deví-

ti sérií roztoků. Jako detektor záření gama byl použit koaxiální Ge(Li) detektor

R-2OO-3, výrobek ÚJV Řež s aktivním objemem 36 cm . Měřená energetická spektra byla

ukládána do paměti mnohokanálového analyzátoru TN-45OO s jejich současným zobraze-

ním na obrazovce displeje Spektra Chrome 512. Po ukončení měření byla spektra uklá-

dána na pružný disk.

Časy spketrometrických měření byly optimalizovány s ohledem na předběžně urče-

nou aktivitu tak, aby bylo dosaženo dostatečné statistické přesnosti měření a pohy-

bová. • se v rozmezí od 500 s do 1 5OO s. Při realizaci spektrometrických měření by-

lo к automatizaci procesu využito programového řízení spektrometrického systému.

Analýza naměřených energetických spekter byla realizována softwarovým progra-

mem AIA s využitím podprogramů pro tvarování fotopíků, pro stanovení účinnosti de-

tekce a knihoven určovaných radionuklidů.
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Výsledky spektrometrických měření byly vytištěny ve formě tabulky, uvádějící

hodnoty aktivit stanovovaných radionuklidů v Bq s uvedením statistické chyby, příp.

detekční limity pro radionuklidy, jejichž přítomnost ve spektrech nebyla zajištěna.

Za účelem dokumentace byla některá typická spektra fotografována z obrazovky disple-

je /viz obr. č. 1 až č. 4/.

Řízené odleptávání vrstev oceli bylo realizováno v roztoku H^PO. + К„Сг_О^

v režimu, jenž dovoloval reprodukovatelné odleptání vrstvy CrNi oceli 1-2 nm. Moří-

cí roztoky byly hodnoceny přímo.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

V roztocích získaných rozpouštěním ozářeného materiálu byly kvantitativně sta-

noveny radionuklidy Cr, Mn, Co, Fe a Co vznikající aktivací základních

komponent.

Na obr. č. 1 je uvedeno energetické spektrum záření gama získané měřením roz-

toku získaného leptáním oceli Crl8NilO, ve kterém je vidět dominující vliv radio-

nuklidů Cr, plocha vymezené oblasti pod pikem 320, 1 keV činí 7170 imp při dané

době měření. Na obr. č. 2 je toto spektrum znázorněno v semilogaritmickém zobrazení,

čímž jsou podstatně zvýrazněny fotopíky radionuklidů Fe a Co v oblasti vyšších

energií.

Obdobné informace poskytuje energetické spektrum vzorku na obr. č. 3. Na násle-

dujícím obrázku č. 4 je znázorněna pouze část spektra v energetickém rozsahu od
CO

4359 keV do 1465,5 keV. Vpravo od zvýrazněného fotopíku 810,6 keV radionuklidů Co
54

je možno pod kursorem identifikovat fotopík 834,8 keV radionuklidů Mn.

Při analýze naměřených spekter byla zjištěna přítomnost dalších rádionúklidů -
7 6
As,

 1 2 2
Sb,

 1 2 4
S b a

 1 S 7
W . Tyto radionuklidy mohou vznikat aktivací nečistot podle

jaderných reakcí uvedených v tab. č. 1 s výjimkou radionuklidů antimonu se však jed-

ná o relativně krátkodobé radionuklidy, které nelze pro daný dčel využít.

.MOŘÍCÍ A DEKONTAMINAČNÍ POSTUPY

KMnO
4
 + KOH (30 + 30 g/l, 90-100°C, 1 h)

ЦС1 ( 20 %, 2O-5O°C, max. I h )

HNO
3
 + HF С 20 + 2 %, 30°C, 0,5 h )

HNO
3
 ( 25 %, 60°C, max. 1 h )

Analýza těchto mořících a dekontaminačních roztoku po zpracování austenické

korozivzdorné CrNi oceli neobjevila výrzané selektivní rozpouštění některého z le-

gujících prvků.

Během rozpouštění CrNi ocelí v HC1 bylo zjištěno v první fázi /asi do 600 s/

přednostní rozpouštění Cr, odpovídající rozpouštění této oceli v aktivním stavu,

během delší expozice selektivita procesu vymizela. Zřejmě jako důsledek koncentrace

iontů Cr, Fe, Ni a posunu korozního potenciálu do oblasti kladnějších hodnot.

V roztocích KMnO4 + KOH 90°C, 1 h byl zjištěn značný podíl Cr /odpovídající

rovnoměrnému rozpouštění mat. s 30 % hm. Cr/, což nasvědčuje na selektivitu tohoto

mořidla.
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KONCENTRAČNÍ PROFIL LEGUJÍCÍCH PRVKO V POVRCHOVÝCH VRSTVÁCH OCELÍ CrNi

Řízené leptání a RI analýza vzniklých roztoků, vzorků po působení výše uvede-

ných mořidel ukázala tyto výsledky:

- snížení koncentrace Cr v podpovrchové vrstvě do hloubky 10-15 nm po expozici CrNi

oceli v roztoku KMnO
4
 + KOH, obr. 5

- zvýšení koncentrace Cr na povrchu oceli, po jeho zpracování lázní obsahující HNO,,

zejména pak HNO
3
 /25 %, 60°C 1 h/. Po přepočtu na kov 30-40 % Cr.

- dlouhodobé zpracování povrchu oceli v HC1 má za následek vznik vrstvy 5-8 nm,

bohaté na Cr, avšak velmi slabě související s povrchem, rozpustnou v HNO
3
 + HF.

Tato vrstva nemá pasívující vlastnosti a vzniká zřejmě jako důsledek extrakčního

děje po dlouhodobé expozici v HC1, kdy dojde к značnému vzrůstu redox potenciálu

vlivem nahromaděných iontů.

U krátkodobých expozic bylo posuzováno ochuzení povrchu o Cr.

Vakuové i oxidační tepelné zpracování způsobí nejvýznamnější ovlivnění povrcho-
2 3

vých vrstev CrNi ocelí, do hloubky asi 10 -10 nm dojde ke značnému poklesu obsahu

Cr, což má negativní dopad na pasivovatelnost oceli /obr. 6 a 7/.
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Tabulka 1 Parametry jaderných reakcí a vznikajících radionuklidů

Jaderná
reakce

5 8
Fe/n,g/

5 9
Pe

5 O
Cr/n,g/

5 1
Cr

5 5
Mn/n,2n/

5 4
Mn

5 8
Ni/n,p/

5 8
Co

5 9
Co/n,g/

6 0
Co

7 5
As/n,g/

7 6
As

9 b
Mo/n,g/

9 9
Mo

1 2 1
Sb/n,g/

1 2 2
Sb

1 2 3
Sb/n,g/

1 2 4
Sb

1 8
Vn,g/

1 8 7
w

Účinný
průřez
/barn/

1,01

15,9

0,16
x/

1O5
X /

20,0

5,4

0,51

6,8

2,5

34

Poločas
rozpadu

46,5 d

27,8 d

313,5 d

71,3 d

5,26 r

26,8 h

67,0 h

2,75 d

60,1 d

24,0 h

Záření gama

/MeV/

1,100
1,290

0,320

0,835

0,81
0,511

1,172
1,333

0,56
0,65

0,14
0,75

0,57

0,609
1,69

0,480
0,697

/%/

50

44

10

100

100
3O

100
1OO

38
6,3

89
13

68,5

98,6
50

23
31,4

Nuklid

5 9
Fe

5 1
Cr

5 4M„
5 8
Co

6 0
Co

7 6
As

9 9
Mo

1 2 2
S b

1 2 4
S b

187
W

Poznámka:
 x
' dčinný průřez pro štěpné neutrony /rabarn/

Obr. 1 Spektrum roztoku vzniklého odleptáním vrstvy 20 nm oceli Crl8NilO
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Obr. 2 Spektrum roztoku vzniklého odleptáním vrstvy 2O nm oceli Crl8NilO

v semilogaritmickém zobrazení

Obr. 3 Spektrum roztoku vzniklého odleptáním vrstvy 2 nm oceli Crl8NilO

po expozici v HNO, + HF

Obr. 4 Část spektra, roztoku vzniklého odleptáním 2 nm vrstvy oceli CrlSNilO,

od 435,9 do 1465,5 keV
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Obr. 5 Koncentrační profil Cr, Pe v podpovrchové vrstvě oceli Crl8NilO,

po expozici v roztoku KMno. + KOH /9O°C, 1 h/
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Obr. 6 Koncentrační profil Cr v podpovrchové vrstvě oceli Crl8NilO po vakuovém

tepelném zpracování /5 h, 125O°C/, a jeho vliv reaktivačni faktory i,,,,, i
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1500 t/s

a)

001 0,1 1,0 10 0,01 0,1 1,0
h/pm

b) surface non affected

Obr. 7 Vliv hloubky h odstranění /odmoření/ vrstvy materiálu ovlivněné vynofco-

teplotním ohřevem na:

a/ odolnost к bodové korozi

b/ reaktivační parametry i
R P R

/ Q
R
f i

Podmínky měření: - vrstva materiálu odleptávána postupně

v HNO
3
 + HF /20 + 2,5 % hm/

- reaktivace v O,5 mol/1 H„SO. + O,001 mol/1

KSCN

Legenda: h - hloubka odmoření ovlivněné vrstvy

с /Cr/ koncentrace chrómu v pcdpovrchové vrstvě oceli

Д E potenciál bodové koroze /V/

К rychlost bodové koroze /a/m /h/
2 2

i
R
p

R
, i proudová hustota /niA/cm , A/cm /

Q,, reaktivační náboj /Cm *"/
к

Materiál: ČSN 417247 vlevo 125O°C/i h/voda

vpravo 125O°C/1 h/voda + 9OO°C/1 h/voda
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PERSPEKTIVY SPRACOVANIA KOVOVÝCH
MATERIÁLOV Z LIKVIDÁCIE JADROVO-ENERGETICKÝCH
ZARIADENÍ PŘETAVOVÁNÍM

J. Jamrich, F. Šoóš

ANOTACE

Popři už rutinně používaných sposoboch chemickej dekontaminácie kombinovanej

s elektrolýzou, ultrazvukom a mechanickými spSsobmi sa v zahraničí začala používat

metoda tavenia. Tavenie je možné viest spósobom zabezpečujúcira okrem objemovej

redukcie tiež separáciu radionuklidov z kvapalného kovu do strusky, fixovanie radio-

nuklidov do kovověj mriežky zaručujtfcej nizku vyluhovatelnost .

Znovupoužitie kovov je problematika vystupujúca do popredia z titulu čsl. já-

drového programu - hlavně nerezových ocelí. Jedná sa předovšetkým o zníženie kon-

centrácie radionuklidov riedením
 6 0

Co a segregáciu Cs v struske pod hranice po-

volené hygienickými organizáciami na specifické event, neobmedzené použitie.

АННОТАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОС-

ЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПЕРЕПЛАВКОЙ

Наряду с повседневно используемыми способами химической очистки, комбиниро-

ванной с электролизом, ультразвуком и механическими способами, за рубежом начал

использоваться метод плавления. Плавление можно проводить способом, обеспечиваю-

щим кроме объемной редукции также отделение радионуклидов из жидкого металла

в шлак, фиксацию радионуклидов в решетке металлов, обеспечивающую низкую выщелв-

чиваемость.

Повторное использование металлов является проблематикой, занимающей особое

место и в чехословацкой ядерной программе главным образом с точки зрения нержа-

веющих сталей. Это касается главным образом понижения концентрации радионуклидов

разбавлением Со и выделения Cs ниже уровней, которые разрешены органами

сангигиены для специфического или неограниченного использования.

227



V siíčasnej době je na světe niekolko desiatok jadrovoenergetických zariadení

/JEZ/ určených na likvidáciu. Tieto móžeme rozdelič do skupiny, ktorá ukončila svo-

ju životnosf po normálnom využívaní a skupinu odstavenu z dovodu prevádzkovej po-

ruchy a havárie, specifickým prípadom je likvidácia JEZ po uplynutí doby ochranného

uloženia. ktorá je nutná vzhladom na existujúcu radiačnú situáciu.

Orientačný prehlad o množstvách a aktivitách nízko kontaminovaných ocelí z PWR

reaktora je uvedená v nasledovněj tabuIke.

Tabulka 1 Hmotnosti a aktivity nízko-kont. ocelí z PWR reaktorov

PlOŠná

aktivita

(Bq/cm
2
)

37 - 370

3,7 - 37

0,37 - 3,7

Priemer.
hmotnost,
aktivita

(Bq/g)

10

1

0,1

Doba od zastavenia reaktora /roky/
5

hmot.
(t)

800

1 600

3 200

sum.aktiv.
(Bq)

8.1О
9

l,6.1O
9

3,2.1O
8

25

(t)

440

880

1 760

(Bq)

4,4.1O
9

8,8.1O
8

l,8.1O
8

100

(t)

240

480

960

ÍBq)

2,4.1O
9

4,8.1O
8

9,6.1O
7

Do skupiny, ktorá ukončila svoju životnost po normálnom využívaní možeme zara- •

dit aj elektrárně, ktorých činnosC bola zastavená v dósledku experimentálneho overe-

nia ich nevhodnosti a upustenia povodneho technického riešenia /napr. Niederaibach

NSR/.

V posledných rokoch možeme zaznamenat značné množstvo práč hodnotiacich rozne

techniky a sposoby spracovania kovových odpadov z likvidácie JEZ. Je však nutné po-

znamenat, že ani v zahraničí nie sú všetky sposoby jednoznačné doriešené z dovodu

regionálnych specifik. Ich aplikácia nie je teda možná bez prisposobenia sa konkrét-

ným podmienkam.

Popři už rutinně používaných sposoboch chemickéj dekontaminácie kombinovanéj

s elektrolýzou, ultrazvukem a mechanickými sposobmi na úroveň neobmerJzeného použi-

tia sa začala používat metoda tavenia.

Tavenie je možné vies£ sposobom zabezpečujdcim okrem objemovej redukcle tiež:

- separáciu rádionuklidov ( RN ) do strusky

- fixovanie RN do kovověj mriežky

- recykláciu kovov (znovuzískanie).

V uvedených typoch procesov je možné dosiahnuf následovně ciele:

Redukciu_obдети

- zlepšenie plniaceho faktora pro skladovanie a trvalé uloženie a s tým súvisiace

zrušenie nákladov na orepravu a kapacitu víložiska

- zlepšenie samotieniacich vlastností materiálu

Fixovanie_rádioaktivitY

- zabudovanie kontaminantov do idea lnej matrice s e-itrémne nízkou vyluhovatelnostou,

obrovskou mech. pevnos£ou

- zabudovanie kontaminantov do struskovej fázy

Segaráciu_aktivit^

- extrakcia rádionuklidov z roztaveného kovu do strusky

- zadržanie rádionuklidov v zvyškovom stave po vhodnom oxidačnom precese

Znovu£oužitie_kgvu_£recy_kláciu_)

- zníženie obsahu rádionuklidov riedením pod úroveň stanovenu' hygienickými predpis-

mi pre speciálně alebo neobmedzené použitie
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- zníženie obsahu rádionuklidov převedením ich prevažnej časti do strusky a sdčas-

ným riedením pod úroveň stanoveni! hygien, prednismi

Recyklácia kovov je aktuálna problematika vystupujúca do popredia z titulu čsl.

jádrového programu

- hlavně nerezových ocelí. Jedná sa predovšetkým o zníženie koncentrácie RN riede-

ním Co a virázaním Cs v struske pod hranice povolené hygienickými orgánrai na

specifické event, neobmedzené použitie. Výskumom horeuvedenej problematiky sa

v krajinách EHS zaoberajú hlavně nasledovné organizácie:

- British steel corporation ( BSC )

- Siempekamp Guss und Reaktortechnik (SGR )

- Nuclear Ingenieur Service (Nis)

- Seri - Renault

- Coramisariát á 1 Energie Atomique ( C E A )

Použité sposoby přestavby jednotlivými firmami možno rozdeli£ do nasledovných

typov:

1 • 5e£Y.!íiá£ie_!£2Ytí..Z_eEií:§l£á_2£§ii§£ska_spoločnos£_£BSC J

Táto firma má dlhodobé skiísenosti vo výskume nosičov radioaktivity v oceliach

jádrových zariadení vrátane zariadení kontaminovaných zmesou uranu a tória. Po ex-

perimentoch s čas£ami prim. okruhu (riadiace tyče pohonov) s hmotnos£ou niekolko

kilogramov, ktoré poskytli úvodně skúsenosti s monitorováním, bel s:rter zaujmu orien-

tovaný na znovuzískanie kovu v prevádzkových taviacich agregátoch. Výstupom výskum-

ných práč bol fakt, že počas 2 rokov sa dosiahla realistická koncepcia Salšieho pro-

jektu. Taktiež bola odskúšavaná pretavba v 4-tonovej elektrickéj peci s instalova-

ným extrakčným a filtračným systémom. Je nutné poznamenat, že týmto sposobom je

vhodné spracováva£ velmi málo kontaminovánu ocel event, materiály, ktoré boli vo-

pred dekontaminované.

Pri výběre vhodných materiálov je možné značné množstvo ocele vráti£ do použí-

vania. Tento materiál by si vyžadoval inak trvalé uloženie v úložiskách. Dokonalá

homogenita sa najlepšie dosiahne v jednom stupni vo veíkej taviacej peci, ktorá musí

byt konstruovaná pre oceliarske dčely. Najlepšie výsledky možno dosiahnu£ v elektric-

ké j taviacej peci, kde može by£ proces najviac prisposobený požiadavkám produktu.

Co je rovnoměrné rozložený v kovovom materiáli. Radioaktivně céziá možu by£

převedené do strusky najlepšie v oceliarskych peciach. Sledovanie radiačných charak-

teristik prac. priestoru a médií bolo súčas£ou výskumnej činnosti. Materiál, ktorý

mal dávkový příkon 7,5.10 °Gy/h a nefixovanú kontamináciu vyššiu než 3,7 Bq/cra bol

připravovaný v kontrolovanom pasme. Pracovníci boli vybavení filmovými dozimetrami.

Monitorovanie povrchov okolia taviacej pece vykazovalo nemeratelne nízku kontaminá-

ciu. Plyn odsávaný z taviacej pece mal najvyššiu objemovú aktivitu 0,22 Bq/1.

2. Redukcia_ob^emu_kovov4ho_odgadu_^firma_SGR^

Práce boli zamerané na kor.štrukciu a testovanie malého taviaceho agregátu

pre uzatvorené tavenie kovov. Hlavným účelom bolo dosiahnutie vysokého stupňa re-

dukcie objeir.u pre efektivně skladovanie a uloženie vysokoaktívnych kovových odpadov.

3. Kondicignovanie_odgadov_a_segarácia_nosičov_aktivitY_z_kgvového_materiálu

U tejto firmy boli skúšané možnosti odstránenia kobaltu z nerezových oceli
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elektrostruskovou rafináciou. Doteraz však nebola nájdená žiadna vhodná struska,

ktorá by viazala v dostatočnej miere kobalt z taveniny. V Saíšom bola sledovaná

regulovaná oxidácia nehrdzavejúcej ocele. Výsledkom bolo příliš vela kobaltu obsiah-

nutého v oxidačných produktoch aj u prijateíne efektívnej separácie. Podobný pro-

blém študuje aj Svajčiarsky ústav pre výskům reaktora vo Wurenlingen (vyžíhanie

ocele s převedením kobaltu na nerozpustné kysličníky). Výsledky ukazujú, že regu-

lované okysličovanie prevádza do strusky 80-90 % rádioaktívneho kobaltu a niklu.

Do kovověj formy sa previedlo asi 20 % hmotnosti povodneho materiálu určeného

к prepracovaniu. К problému regulovanej oxidácie doch^dza pri obsahu vačšoro ako

20 % celkovéj hmotnosti, kedy vzniká l,5x viac strusky na vsadenú" kovovú hmotu

s přibližné 5x vačším objemom.

Na rozdiel od BSC sa jedná o taviacu pec indukčného typu s kapacitou 5 t in-

stalovanou v kontrolovanom pasme ( K P ) likvidovanéj JE Niederaibach NSR. Prvou úlo-

hou je redukcia objemu nízkoaktívnych ocelí z chladiacich sústav. Druhou je odstrá-

nenie izotopov cézia přidáním sillkátov a okyslením taveniny za vzniku nerozpustných

kremičitanov cézia (odstránenie 90 - 99 % ) . Umiestnenie v KP s očistkou plynov zaru-

čuje aj tavenia materiálov s poměrné vysokou aktivitou. Předběžná kalkulácia mate-

riálov ukazuje, že alternativa pretavby bude výhodnéjšia v porovnaní so skladováním

odpadu v soínej bani. Platí to predovšetkým pre Európu, kde sa náklady na skladova-

nie Ra-materiálov obvykle pohybujú od 5 000 - 10 000 dolárov za tonu.

Terajší projekt má dve časti. Prvý sa čiastočne překrývá s programom spoloč-

nosti (BSC) a je zameraný na taviace zariadenia pre recykláciu kovových odpadov

s nízkou povrchovou kontamináciou. Druhá čas£ projektu je zameraná k redukcii obje-

mu kovových fragmentov s vysokou tírovňou kontaminácie pre účely trvalého uloženia.

práce s pretavbou kovového šrotu z likvidovaných JEZ v krajinách EHS

ukazujú reálné cesty redukcie objemu zníženia nákladov na skladovanie, recyklácie

a extrakcie hlavných kontaminantov. V ČSSR vystupuje do popredia táto problematika

v súvislosti s rozhodnutím o ukončení prevádzky prvej čsl. jádrovéj elektrárně A-l

v Jaslovských Bohuniciach s návaznosfou na dlhodobý perspektivný problém ukončova-

nia prevádzky elektrární typu WER-440. Napriek eminentným snahám Výskumného ústavu

jádrových elektrární, Výskumného ústavu hutníctva železa a Atomových elektrární

Bohunice na praktickom ověření, zhrnutia literárných poznatkov (s dorazom na maxi-

málně spolo^ensky únosnú recykláciu kovových materiálov a zhodnotenie radiologic-

kých ddsledkov pretavby pre konkrétnu lokalitu), nebola dotsraz táto snaha konkrét-

ným výrobným podnikom akceptovaná. Na základe dohody menovaných organizá .ií budu

v r. 1987 zahájené prvé experimenty v rámci ÍŠP-RVT A 01-125-109 - Ukončenie prevád-

zky JE A-l s perspektivou kontinuity práč v novej štátnej úlohe do r. 1992.

Záverom je nutné poukázat na spoločenskú neúnosnosf dlhodobého ukladania nízko-

kontaminovaných kovových odpadov z likvidácie JEZ na ich území ani obchádzanie pro-

blému ukládáním na regionálnom úložisku, či odsúvanie riešenia problému na obdobie

po ochrannom uložení JEZ na nasledujúcu generáciu.
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OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE PÁJENÍ
NIKLOVÝCH SLITIN

F. Myšák, M. Krejčí

ANOTACE

Vysoce legované niklové slitiny jsou pro svou odolnost vůči vysokým teplotám

používány pro výrobu součástí plynových motorů. Z výrobního i ekonomického hlediska

se větší celky plynových turbín vyrábějí kovovým spojováním jednoduchých elementu.

Svařxtelnost niklových slitin je však omezená. Proto ke spojování těchto materiálu

je často používáno tvrdé pájení, čímž se značně sníží praskavost spoje.

Ve spolupráci s oddělením žárupevných materiálu SVtÍM byly práce zaměřeny na

studium vhodné technologie tepelného zpracování pájených spojů žárupevných niklo-

vých slitin při použití pájek obsahujících bór. Cílem bylo zjistit pomocí autora-

dioagrafie alfa lokalizaci bóru během pájení i následného tepelného zpracování

a přispět tak к objasnění vlivu pájecí mezery, doby ohřevu a výšky teploty na kvali-

tu spoje.

АННОТАЦИЯ

СПТИИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПАЙКИ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Высоколегированные никелевые сплавы мв-ав своей высокой температурной устой-

чивости используются для производстве деталей газовых двигателей. С производст-

венной и экономической точек зрения большие составные части газовых турбин

производятся металлическим соединением простых элементов. Сравниваемоеть никеле-

вых сплавов, однвко, ограничена. Поэтому для соединения этих материалов часто

используется твердая пайка, чем значительно снижается растреживание соединения.

В сотрудничестве с отделением жаростойких материалов ГНИИМ работы были

направлены на изучение подходящей технологии термообработки паяных соединений

жаропрочных никелевых сплавов при использовании паек, содержащих бор. Целью

являлось определение локализации бора в течение пайки и последующей термообра-

ботки с помощью альфа-авторадиографии, и тем самым помощь при объяснении влияния

зазора при пайке, времени подогрева и температуры на качество соединения.
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Na výrobu vysoce tepelně i dynamicky exponovaných součástí plynových turbín

jsou pro svou vysokou odolnost vůči vysokým teplotám používány převážně niklové žá-

rupevné slitiny. Obtížným technologickým problémem u těchto materiálu je však nero-

zebiratelné spojování jednoduchých elementů ve větší celky. Při tom stoupají poža-

davky konstruktérů na stále složitější části /např. duté lopatky pro zlepšení chla-

zení, připojování lopatek к diskům, nedělené statory ap./ a vyžadují vývoj a uplat-

nění nových technologických postupů. Neposledním hlediskem je i ekonomie výroby a

snížení zmetkovitosti.

ŽÁRUPEVNÉ NIKLOVÉ SLITINY A JEJICH SPOJOVÁNÍ

Většina žárupevných niklových slitin je prakticky nesvařitelná. Pro tfčely spo-

jování byla proto vyvinuta řada metod, které však nesplňují všechny požadavky na ně

kladené. Spoje svařované elektronovým paprskem či laserem vykazují nýchylnost к pras-

kavosti, к difúznímu svařování je potřeba drahé zařízení a má též vysoké nároky na

kvalitu spojovaných ploch /1/. Při tvrdém pájení vznikají spoje, které obvykle ne-

mají potřebné mechanické vlastnosti, i když nutno uvést, že spoje vytvořené pájkami

se základem drahých kovů /Au a Pd/ maj£ vedle výborné tažnosti i vysokou odolnost

proti korozi a oxidaci; pájky na této bázi jsou však velmi drahé.

Progresivním směrem pájení je proto /především z ekonomického hlediska/, apli-

kace pájek s podobným chemickým složením jako základní spojované materiály. Pájka

je v tomto případě modifikována přísadou prvku, dčinně snižujícího likvidus. Tako-

prvky jsou Mn; Ti; Nb; Si a nejvhodnější je bór /kupř. v soustavě Ni-B se při

koncentraci 4,14 % В snižuje bod tavení ze 1455°C na 1110
C
C/.

Princip tzv. TLP pájení /transient liquid phase/ /2/: tenká mezivrstva roztave-

né pájky vyplní nerovnosti mezi spojovanými plochami a během výdrže na pájecí tep-

lotě probíhá mezi pájkou a základním materiálem rychlá difúze. Tím dochází ke změně

složení i koncentrace legur mezi spojovanými materiály a pájkou a v důsledku toho

к isotermální solidifikaci pájky. Při stálé teplotě se tak vytvoří pevný spoj, kte-

rý se dalším ohřevem vyrovná i strukturálně se základním materiálem.

SLEDOVÁNÍ ROZLOŽENÍ A MIGRACE BČRU

Při obvyklém způsobu pájení vznikají ve spoji tvrdé fáze /za přítomnosti bóru

hlavně boridy/, které snižují užitné vlastnosti spoje. Je známo, že výskyt a objem

tvrdých fází lze omezit vhodnou technologií pájení /volbou rozměru pájecí mezery,

teploty pájení и doby ohřevu/ nebo následným režimem tepelného zpracování spoje.

Potřeba sledovat a ovlivňovat rozložení bóru a jeho migraci během tepelného zpra-

cování vyžadovalo vhodnou metodu. Takovou se ukázala autoradiografie záření alfa

při použití dielektrických stopových detektorů /plastických fólií/. Bór sám sice

nemá vhodný radioizotop, avšak je typickým prvkem pro tzv. autoradiografii induko-

vanou neutrony. Neaktivní jádro izotopu В je ostřelováním neutrony excitováno

к emisi částic alfa /jaderná reakce В (n, <<• ) Li/, které lze detekovat plastic-

kými fóliemi; latentní stopy alfa částice se pak zviditelňují leptáním louhy alka-

lických kovů.

tfČEL EXPERIMENTU, JEHO USPOŘÁDÁNÍ A HODNOCENÍ

Cílem naší práce bylo ověření vlivu šířky pájecí mezery na kvalitu pájeného

spoje /na objem a formu vznikajících boridových fází/ a sledování homogenizace

struktury spoje v průběhu tepelného zpracování. Konečným výsledkem měla být rámco-

233



vá pravidla pro volbu vhodné pájecí mezery a optimálního tepelného zpracování spo-

je z hlediska technologického a ekonomického. Vzhledem к aplikaci metody autoradio-

grafie indukované neutrony byla pozornost zaměřena pouze na pájky obsahující bór.

V pokusu byly použity válečkové vzorky o průměru 7,5 mm ze slitiny LVN-10

/Ni - Cr 12 - Mo 4,5 - Ti 0,66 - AI 5,9 - Nb+Ta 2,0/, pájené na tupo niklovou páj-

kou CM-53 /Ni - Cr 7 - Fe 3 - Si 5 - В 3/. Pájecí ohřev byl proveden ve vakuové

peci /vakuum 10 Pa/ při teplotě 1060°C s 20 min. prodlevou na teplotě. Soubor

vzorku tvořilo 6 skupin s odstupňovanou pájecí mezerou /0,02 - 0,12 mm/. Část vzor-

ků byla ponechána jako referenční /výchozí stav po pájení/, většina byla podrobena

homogenizačnímu žíhání pro odstranění nežádoucích boridú. Teploty ohřevu - 950;

1000; 1О5О a 11OO°C, doby ohřevů - 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 a 24 h. Po homogenizačním

žíhání byly vzorky podélně rozříznuty a metalograficky vybroušeny a vyleštěny. Jed-

na polovina vzorku byla hodnocena metalograficky, druhá byla použita pro zhotovení

autorádiogramů.

Expozice autoradiogramů byla provedena na reaktoru šR-0 v Plzni - Vochově při

toku neutronů 10 cm s po dobu 2 min na stopových detektorech z nitrátu celulosy

Kodak-Pathé LR-115. Zpracování exponovaných fólií leptáním v 2,5N KOH při 50°C po

dobu 180 min.

Z hodnocení dvojic autoradiogramů a mikrostruktur při zvětš. 200 bylo možno kon-

statovat: Na vzorcích "výchozího stavu" jsou charakteristické útvary eutektické fá-

ze, soustředěné převážně do osy spoje a tvoří hrubší i jemnější lítvary. Současně lze

pozorovat na rozhraní mezi spojem a základním materiálem jemnější globulitické útva-

ry téže fáze ve tvaru řetízku. Tato morfologie se vyskytuje u všech vzorku výchozí-

ho stavu. Vliv šířky pájecí mezery se projevil tím, že vzrůstal objem i rozměry

vyloučené eutektické fáze. Na autoradiogramech je dobře patrný rozsah difúzních zón,

do nichž bór pronikl z pájky během pájení.

Uvedené skutečnosti dokládají následující vyobrazení /obr. 1 - pájecí mezera

0,04 mm; obr. 2 - pájecí mezera 0,12 mm/, jež dobře ilustrují vliv šířky pájecí me-

zery na objem vyloučené tvrdé fáze. Rozložení bóru po pájení u týchž vzorku ilustru-

jí /při stejném zvětšení/ fotometrické křivky, zhotovené na fotometru Joyce-Loebl

Mark 3 CS - obr. 3 a 4. Z vyobrazení je patrné, že zmenšením pájecí mezery lze vý-

razně omezit objem tvrdých fází ve spoji.

и homogenizačně žíhaných vzorku docházelo ve struktuře spoje к postupnému rozpa-

du, sferoidaci a posléze rozpuštění outekticky vyloučené fáze a to nejprve v ose

spoje a pak i na původním rozhraní. Intenzita rozpadu se zvyšovala s růstem teploty.

Při pokračujícím ohřevu docázelo к postupnému rozpouštění boridových útvarů v tuhém

roztoku; stejný postup bylo možno pozorovat i u globulitických útvarů na rozhraní

základní materiál - spoj.

Při hodnocení celého souboru vzorků se ukázalo, že při teplotách ohřevu 950 a

1OOO°C je u materiálu LVN-10 rozpad boridových fází pomalý a jejich úplné rozpuštění

by vyžadovalo velmi dlouhé žíhací časy. Tento materiál vyžaduje z hlediska technicky

reálných časů ohřevu /z hlediska ekonomického využití vakuových pecí/ používat pro

homogenizaci struktury a vlastností spoje teploty nad 1050 C.

Uvedené poznatky dokládají následující vyobrazení: obr. 5-8 ukazují stav u vzor-

ků o stejné pájecí mezeře /0,08 mm/ a stejné době homogenizačního žíhání /24 h/,

avšak postupně při všech použitých teplotách ohřevu, obr. 9-12 pak jsou fotometrické

křivky z uvedených vzorků.
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Jak již byle uvedeno, autoradiogramy a z nich zhotovené fotometrické křivky do-

kládají, že v průběhu hompgenizačního žíhání se nejprve rozpouštějí tvrdé fáze uvnitř

spoje a pote stejné fáze na hranicích původi.í pájecí mezery. Při dostatečné teplotní

expozici boridy uvnitř spoje se zcela rozpustí ~i nadifundují do tuhého roztoku zá-

kladního materiálu vně původního rozhraní. Na záznamech mikrodensitometru se tato

skutečnost projevila tím, že nejprve výrazný centrální vrchol, korespondující s ob-

sahem bóru v ose spoje se snižoval, až postupně vymizel. Postranní píky /reprezentu-

jící koncentraci bóru na okrajích spoje/ zůstávají nejprve prakticky stejně vysoké

a teprve s pokrač?jjícím ohřevem se snižují a rozplývají do šířky /difúzní přechod

bóru do základního materiálu/ /1; Л; 4/.

ZHODNOCENÍ EXPERIMENTU A ZÁVĚR

Metoda autoradiografie záření alfa na dielektrických stopových detektorech pro-

kázala, že je možno spolehlivě a poměrně levně sledovat rozložení bóru v kovových

materiálech a studovat i kinetiku jeho migrace v průběhu tepelného zpracování.

Autoradiografii nelze sice využít jako provozní kontrolní metodu při výrobě,

vzniedem к destruktivnímu charakteru přípravy vzorků a časové náročnosti, poskytuje

však cenné informace při vývoji a ověřování technologie tepelného zpracování.

Pro autoradiografii indukovanou neutrony se osvědčila expozice vzorku /v kon-

taktu s fóliemi detektorů/ na reaktoru ŠR-O. Podle zkušeností a výsledku z dalších
252

experimentů je stejně úspěšná i aktivace na zdroji neutronů kalifornium Cf.

Z provedených prací vyplývá, že pro docílení co nejmenšího objemu tvrdých fá-

zí, zhoršujících kvalitu spoje, je výhodné volit co nejmenší pájecí mezeru. Mezera

musí být ovšem taková, aby pájka dobře zatekla a nevznikaly necelistvosti. Důležitá

je i rovnoměrnost rozměra pájecí mezery. Vliv pájecí mezery bude patrně eliminován

zavedením pájek ve formě amorfních fólií o konstantní tlouštce.

Tepelným zpracováním spoje lze významně zlepšit jeho kvalitu, nebot lze z vět-

ší části nebo úplně rozpustit nežádoucí boridové fáze a bór difúzně rozptýlit do

základního materiálu.

Teplota difúzního ohřevu má být co možná nejvyšší, ale taková, aby nebyly ne-

příznivě ovlivněny mechanické vlastnosti základního materiálu.

Vhodnou návazností jednotlivých etap tepelného zpracování homogenizačního žíhá-

ní a vytvrzování lze minimalizovat energetickou náročnost.

VHODNÝ REŽIM TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ U SLITINY LVN - 10

Optimální šířka pájecí mezery pro tento materiál se ukázala 0,04 - 0,08 mm.

Vhodná teplota homogenizačního ohřevu u této slitiny je alespoň 1050°C, při čemž

prodleva na této teplotě by měla být alespoň 8 h; při vyšší teplotě /např. 1100°C/

lze dobu ohřevu zkrátit. U vysoce legovaných ocelí budou teploty rozpouštěcího ží-

hání nižší.

LITERATURA

/1/ Hakl, J., Smrkovský, E.: Výzkum materiálové problematiky žárových částí turbí-

nových motorů. Zpráva SVÚM Praha č. Z-82-4733, 1982

/2/ Duvall, D.S.. Owczarski, V.A., Paulonis, D.F.: TLP Bonding: a new Method бог

Joining Heat Resisting Alloys. Welding Journal, sv. 53 /1974/, Č. 4, s. 203

/3/ Myáák, F., Krejčí, M., Menclová, В.: Aplikace autoradiografie záření alfa v tech-

nologii pájení žárupevných slitin. Zpráva SVÚM Praha č. Z-82-4718, 1982

/4/ Myšák, F., Krejčí, M., Menclová, В.: Zjištování rozložení bóru v pájených spo-

jích autoradiografií alfa. Zpráva SVtÍM Praha č. Z-84-5105, 1984

235



Obr. 1 Autoradioqram a mikrostruktura materiálu LVN-10;

výchozí stav, pájecí mezera 0,04 mm

Obr. 2 Autoradiogram a mikrostruktura materiálu LVN-lOf

výchozí stav, pájecí mezera 0,12 mm
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Obr. 3 Záznam z fotometru autorádiogramu

materiálu LVN-lGj výchozí stav,

pájecí mezera 0,04 mm

Obr. 4 Záznam z fotometru autoradiogramu materiálu

LVN-10; výchozí stav, pájecí mezera 0,12 mm

Obr. 5 Autoradiogram a mikrostruktura materiálu LVN-10;

24 h při 95O°C
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Obr. 6 Autoradiogram a mikrostruktura materiálu LVN-10;

žíháno 24 h při 1000°C

Obr. 7 Autoradiogram a mikrostruktura materiálu LVN-10;

žíháno 24 h při 1050°C

Obr. 8 Autoradiogram a mikrostruktura materiálu LVN-10;

24 h při 11OO°C
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Obr. 9 Záznam z fotometru autoradiogramu vzorku materiálu LVN-1O;

žíháno 24 h při 95O°C

Obr. 10 Záznam z fotometru autoradiogramu vzorku materiálu LVN-10;

žíháno 24 h při 1000°C

Obr. 11 Záznam z fotometru autoradiogramu vzorku materiálu LVN-1O;

24 h při 1050°C

Obr. 12 Záznam z fotometru autoradiogramu vzorku materiálu LVN-10;

žíháno 24 h oři 1100°C
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ROZDĚLOVÁNÍ 5 9Fe V KONTINUÁLNĚ LITÉM
HLINÍKOVÉM PASU

M. Kursa, P. Habrman, L Kuchař

ANOTACE

Práce se zabývá problematikou homogenity kontinuálně litých pásů hliníku ho-

rizontálním litím. Z teoretického hlediska jsou diskutovány jevy, které se uplat-

ňují při primárním tuhnutí, zejména pak nehomogenní zákonité rozdělování příměsí

a nečistot v primárně utuhlých dendritlckých buňkách. Dále je podán přehled rozdě-

lovačích koeficientů základních příměsí a nečistot v hliníku.

V rámci ověření teoretických poznatků bylo provedeno experimentální sledování

rozložení železa v kontinuálně litých hliníkových pasech pomocí radioaktivního že-

59 S9
leza Fe ve formě radioaktivní předslltiny hliníku s 1,8 % Fe.

АННОТАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5 9Fe В НЕПРЕРЫВНО-ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЕ

В докладе обсуждается проблематика гомогенности непрерывно горизонтально

разливаемых лент алюминия. С теоретической точки зрения обсуждаются явления,

которые имеют место при первичном затвердевании, особенно закономерно негомо-

генное распределение примесей и загрязнений в первично затвердевших дендрити-

ческих клетках. Далее дан обзор коэффициентов разделения основных примесей

и загрязнений в алюминии.

В рамках проверки теоретических знаний было проведено экспериментальное

изучение распределения железа в непрерывно разливаемых алюминиевых лент с по-

мощью радиоактивного железе Fe в форме радиоактивной лигатуры алюминия с

1,8 % °9Fe.
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Pro svou vysokou přesnost a citlivost a poměrně jednoduché vyhodnocování jsou

radioaktivní indikátory přednostně využívány pro sledování transportu a rozložení

atomu ve studovaných prostředích. Jedná se o metodu "značených atomů", kdy vedle

prvku, jehož rozložení chceme určit je použit ve velmi malém množství jeho radio-

aktivní izotop o němž se předpokládá, že se bude ve studovaném prostředí chovat

analogicky jako stabilní prvek.

Předkládaná práce se zabývá studiem problematiky homogenity kontinuálně litých

pááů vyráběných i v CSSR přímo z taveniny hliníku AI - 99,5 a jeho nízkolegovaných

slitin AlMg 0,5 horizontálním litím mezi dva rotující vodou chlazené válce. Tyto

lité hliníkové pásy jsou zpravidla určeny pro výrobu fólií a jejich šířka bývá

v rozmezí od 1000 do 12ОО mm a tlouštka od 8 do 12 mm. Litý pás je ze zařízení kon-

tinuálně odváděn a navíjen na bubny do svitku o celkové hmotnosti cca 5 tun.

CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ

V Kovohutích Břidličná, kde byly prováděny provozní experimenty, se užívá li-

cích strojů firmy PECHINEY - COOUILARD. Roztavený hliník se dostává z pece přes hc~

mogenizačnf pánev a licí trysku mezi válce. Nákres trubky je na obr. 1. Licí tryska

rozděluje přitékající hliník na tři dílčí proudy pomocí vložených segmentu. Tyto

tři proudy se opět spojují těsně před válci na hraně licí trysky. Válce jsou dva

a jsou uloženy horizontálně nad sebou. Oba válce jsou ocelové a jsou intezivně chla-

zené vodou. Průměr válců je 608 mm s bombírováním + 0,15. Vzdálenost trysky od

svislé roviny válců je 47 mm, mezera mezi tryskou a válci je nahoře 0,4 mm a dole

0,2 mm. Schéma vtoku taveniny do válců je na obr. 2. Tlak chladící vody byl O,29MPa,

rychlost lití 90 cm . min" . Vyráběný pás měl šířku 1005 mm, tlouštku 8,7 mm a jeho

teplota na výstupu byla přibližně 100 °C. Vzniklé pásy hliníku měly výraznou dendri-

tickou strukturu, která byla vyvolána prudkým ochlazováním tekutého hliníku z tep-

lot okolo 680 °C na hodnotu cca 100 °C.

VLIV TECHNOLOGIE ODLÉVANÍ A PŘÍMĚSÍ V HLINÍKU NA KRYSTALIZAČNÍ PROCESY

Výchozí, licí struktura a její nehomogenita je rozhodujícím faktorem pro kvali-

tu litých pásu, kde se krystalizací vzniklé nehomogenity projeví velmi negativně

na vlastnostech za studena válcovaných fólií. Příklady značné nestejnorodosti

struktury litého pásu můžeme sledovat na obr. 3, 4, 5. Tak výrazné nestejnorodosti

se však vyskytují jen zřídka při vysokých teplotních gradientech a vysokých rychlos-

tech tuhnutí.

Na obrázcích 3 až 5 je znázorněna struktura hrubozrnných pásů. Z obrázku je

patrno, že struktura spodní poloviny pásu je poměrně jemnozrnná a vrchní polovina

se skládá z velmi hrubých krystalu. Spodní strana pásu má navíc příčnou pruhovitost.

Za těchto podmínek krystalizace nejde jen o rozložení vměstků, které způsobu-

jí následně ve fóliích pórovitost, ale i o strukturní nehomogenity způsobené vylou-

čenými příměsemi ve formě různých eutektických fází. Jednou z hlavních negativně

se v tomto smyslu projevujících příměsí v hliníku je železo, jehož fáze FeAl,, kte-

rá má při teplotách kolem 500 °C tendenci se rozpadat na dráze Pe
2
Al

7
 a Fe,Al

5
, je

velmi nepříjemná. Binární diagram Fe - AI je znázorněn na obr. 6 a pro male koncen-

trace železa v detailu na obr. 7.

Kromě železa jsou dalšími běžnými příměsemi, které se výrazně podílejí na typu

licích struktur v hliníkových slitinách, zejména Cu, Si, Mg, Mn, Zn, Ti a další ne-

čistoty přítomné i ve stopových obsazích. Vliv příměsi na tvar binárního diagramu
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je zachycen na obr. 8. Typy diagramů jsou sestaveny dle chování příměsi při pri-

mární krystalizaci, kde je rozhodujícím parametrem rovnovážný rozdělovači koefi-

cient příměsi v hliníku, definovaný jako izotermní poměr

kde С je koncentrace příměsi v hmotnostních a X koncentrace příměsi v molárních

procentech.

Teplotu tání hliníku /T = 660,2 °C/v systémech AI příměs v tomto smyslu zvy-

šují tyto kovy: T, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W. Rovnovážný rozdělovači koeficient

к > 1 /viz typ 1 - obr. 8/. Pro všechny ostatní příměsi je к < 1 /viz typy 2 až

4, obr. 8/. Hodnoty к jsou stanoveny na základě analýzy binárních diagramu křivek

solidu a likvidu a pro železo byla stanovena pomocí modelových rovnic 2. stupně:

T
T
 = - 2,9412 X? - 6,4598 X

r
 - 660,2

Xi Li Lj

= - 159,6840 - 278,3740 X
c
 - 660,2

Z těchto rovnic lze vyjádřit limitní hodnotu

o lim
_ 6,4598

278,374
= 0,0232

Obdobně byla zpracována většina dostupných binárních diagramů Al - příměs

a z nich stanovené hodnoty к . jsou uvedené v tab. 1 podle klesajících hodnot

k
o lim"

Tabulka 1 Rovnovážné rozdělovači koeficienty příměsových prvků v hliníku

Proton.

číslo

22

40

13

25

12

Prvek

M

Ti

Zr

Al

Mn

Mg

Al
o lim M

9,40

2,24

1,0

0,76

0,30

Proton.

číslo

29

14

51

26

11

28

Prvek

M

Cu

Si

Sb

.?e

Na

Ni

Al

o lim M

0,14

0,10

0,043

0,023

0,018

0,007

Čím vice je vzdálena hodnota к od 1, tím větší koncentrační gradienty při

tuhnutí daná příměs vytváří, přičemž příměsí s kQ > 1 se hromadí na osách tuhnou-

cich dendritů a příměsi s к £ 1 v mezidendritických prostorách a vytvářejí výraz-

nější- chemické nehomogenity. Tuto skutečnost dobře dokumentuje autoradiogram nerov-
59

novážného rozloženi Fe v hliníku, který je na obr. 9.

Podobné nehomogenity se dají očekávat i u kontinuálně litých Al pásu, v nichž

bývá železo přítomno v obsazích cca O,25 hmot.% Fe, to znamená, že v dendritických

nehomogenitách se železo ve formě fáze PeAl
3
 vylučuje na rozhraní krystalitu. Tu-

to skutečnost dokumentují snímky metalografických výbrusu na obr. 1O a 11 získané

z experimentálních vzorku.
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SLEDOVÍNf ROZDĚLOVANÍ ŽELEZA PŘI KRYSTALIZACI

Abychom byli schopni postihnout tyto makroskopické nehomogenity, na jejichž

vznik má vliv licí rychlost a podmínky tuhnutí ve válcích, byl zvolen pro indenti-

fikaci cakto vznikajících chemických nestejnorodostí v provozních podmínkách radio-
59

izotop železa Fe.

Tavenina hliníku o složení 99,52 AI; 0,01 Mg; 0,16 Si; 0,26 Fe; 0,026 Ti

/hmot. %/ .byla natavena v tavícím agregátu a přehřáta na teplotu 715 °C. Hliník

se vypouštěl z pece vypouštěcím žlábkem a teplota taveniny klesla na 682 C. Do
59

takto proudícího hliníku bylo nalegováno radioaktivní železo Fe ve formě před-
59

slitiny AI - Fe eutektického typu. Obsah železa ve slitině se pohyboval okolo

1,8 hmot. % a její teplota tání byla 655 °C. Docházelo tedy ke snadnému rozpouště-

ní proudícím hliníkem.

59
Rozpuštěný indikátor Fe se rozptýlil v homogenizační pánvi rozměru

250 x 400 x 80 cm, která způsobuje ustálení taveniny před vstupem taveniny do vál-
en

ců a homogenizuje taveninu. Z pánve byl přítomný radionuklid Fe vymýván stále

přitékajícím hliníkem. Celý proces se prováděl za plného provozu a vlastní expe-

riment probíhal v závěru procesu kontinuálního lití pásu s taveninou, kt^rá byla

v peci rezervována pro tento pokus. Pro experiment bylo použito 2 g indikátoru

59 —1
Fe, který vykazoval při měření scintilačním detektorem četnost 4 533 390 imp.s

ze vzdálenosti 15 cm. Na základě spektrometrického měření na přístroji TRACOR -
59

NORTHERN lze konstatovat, že indikátor obsahoval 98 hmot. % Fe a zbytek radio-

aktivní složky tvořily radionuklidy vzniklé aktivací příměsí a vlivem parazitních

jaderných reakcí při ozáření železa v reaktoru: Co, Sb. Podíl radionuklidu

Fe nebyl měřen.

Z vyrobeného Al-pásu byly odříznuty kusy o délkách 20 cm a na vybraném pásu

se prováděla vlastní měření. К měření, tzn. к určení koncentračního profilu železa

v hliníkových pásech bylo použito sekční metody. Vzorek pásu byl rozříznut příčně

na dva menší pásy délky 10 cm, které byly rozřezány na jednotlivé sekční vzorky

rozměrů 100 x 20 x 8,7 /obr. 12/.

Pro měření byl zvolen, s ohledem na vysokou detekční a geometrickou účinnost,

scintilační detektor NKG 315 a spektrometrická souprava NZG 601. Detektor NKG 315

byl sestaven z velkoplošné scintilační sondy NKQ 312, scintilátoru typu NaJ (TI)

SKW1SN05 průměru 160 x 125 iran a olověného stínění. Měření vzorku byla prováděna

ve studnovém uspořádání a spektrometrickou soupravou v integrálním režimu měření.

Napětí na fotonásobiči bylo 1 100 V, derivační a integrační konstanty spektrometru

2 jas. Diskriminační úroveň integrátoru byla nastavena od sedmého kanálu. Měření

jednoho sekčního vzorku se provádělo po dobu 2 000 s. Celkem bylo měřeno 200 vzorku.

Z celkového počtu impulsů registrovaného záření gama pro každý vzorek /po

:ení pozadí/ N (

vita a podle vztahu

odečtení pozadí/ N (imp • s~ ) s určitou hmotností m /g/ byla vypočtena měrná akti-

a
 ж

 N/m (imp . g . s )

a příslušná relativní radiometrická odchylka. Vypočtená měrná aktivita byla použi-

ta к určení koncentrace železa v jednotlivých sekčních vzorcích. Koncentrace žele-

za v hliníku se určovala pomocí průměrného obsahu železa v tavenině, to je

0,26 hmot. % Fe. Tato průměrná koncentrace byla porovnána s průměrnou měrnou akti-

vitou vzorku a tak jsme získali к jednotlivým měrným aktivitám odpovídající koncen-

trace železa. Z hodnot měrných aktivit, koncentrací železa a šířky pásu byly se-

strojeny histogramy, charakterizující celkové koncentrační rozložení železa po šířce
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obou sledovaných pásů. Histogram průměrné specifické aktivity sekčních vzorků
59

AI s Fe a průměrné hmotnostní koncentrace železa v AI pásu je na obr. 13.

Z histogramu vyplývá, že některé vzorky vykazují větší množství železa než

ostatní a jiné naopak extrémně málo železa. Z utuhlého zbytku hliníku v homogeni-

zační pánvi byl pořízen autoradiogram, který prokázal, že ani tavenina v homogeni-

zační pánvi nebyla zcela homogenní. Po průchodu taveniny licími válci došlo po

utuhnutí ke vzniku krystalizační nehomogenity.

Na vybraných sekčních vzorcích s nejvyšší a nejnižší koncentrací železa byl

proveden metalografický rozbor. Na obr. 10 je mikrostruktura vzorku £. 21 pásu
59č. 2 s odpovídající polohou 42 cm, to je vzorek s maximálním obsahem Fe. Na

obr. 11 je mikrostruktura vzorku č. 32 pásu č. 1 s odpovídající polohou 64 cm,
59to je vzorek s minimálním obsahem Fe.

ZÁVĚR

59Cílem práce bylo získat pomocí radioaktivního indikátoru Fe představu

o chování železa při výrobě horizontálním způsobem kontinuálně litých hliníkových

pásů. Práce poskytla přehled o rozložení železa v hliníkových pásech po celé její

šířce a byly zjištěny rozdíly v homogenitě vzorků co do obsahu železa /obr. 13/.
59

Histogram dokumentuje rozdělení Fe v litém pásu a tím i jeho nerovnoměrné prou-

dění do válců. Příčinu takto vzniklé nestejnorodosti lze hledat nikoliv v krysta-

lizačním procesu na rozhraní krystal - tavenina, ale v rozdělovači taveniny do

válců.

Z histogramu vyplývá, že celý průběh rozložení je charakterizován třemi píky,

trochu posunutými od středu pásu. Paty píku mezi oběma sousedními píky odpovídají

umístění licích segmentu na licí trysce, které rozdělovaly proud hliníku na tři

menší proudy.

Celkovou kvalitu pásů a jejich strukturu lze ovlivnit rychlostí lití, tvarem

a vlastnostmi licí trysky, čistotou vsázky a rozdělovači schopností jednotlivých

příměsí na rozhraní krystal - tavenina.

Je nutno poznamenat, že lité hliníkové pásy se svými strukturními dtvary na-

značují, že se u nich jedná o velmi rychlé tuhnutí, které se v technické praxi blí-

ží přípravě mikrokrystalických a při značných rychlostech až amorfních kovů.

Předmětem dalšího studia bude jak vymezení podílu rozdělovače na nestejnoro-

dosti pásů, ale i studium mikronehomogenit po průřezu a šířce pásů. Je však jen

vhodných radionuklidů, které jsou schopny tyto náročné technologické problémy

modelovat. Jako perspektivní se kromě Fe jeví Ag, Au a Sb.
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Obr. 1 Schéma l ic í trysky

válec

válec/

Obr. 2 Schéma vtoku taveniny do válců

Obr. 3 Struktura pásu hrubozrnného, řez, zvětšeno 4,5x.
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Obr. 4 Struktura pásu hrubozrnného, vrchní strana, zvětšeno 4,5x.

Obr. 5 Struktura pásu hrubozrnného, spodní strana, zvětieno 4,5x
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Obr. 6 Binární diagram systému Al - Pe
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Obr. 7 Binární diagram systému Al - Fe pro oblast velmi malých rozpustností

železa
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TYP DIAGRAM PŘÍMĚSOVÉ PRVKY

660,2

1.

Ti^.Cr.Zr.Nb.Mo.Hf.Ta^

660,2

2.

Li,Be,Mn,Zn ,Tc, Ag.Pt, Mg

B,Ru,Si,Cu

Na,P,SJ<,Ca,Fe,Co,Ni ,Sb,Au

AI mol.*/*

Obr. 8 Typy binárních diagramů hliník - příměs
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59
Obr. 9 Autoradiogram nerovnovážného rozdělení radionuklidu Fe v mezidendri-

tických prostorách v příčném řezu usměrněné utuhlé tyčinky o průměru

10 mm vysoce čistého AI - 99,9998, do něhož bylo pomocí aktivní před-
59

slitiny nalegováno < 0,002 hmotnostních % Fe. Zvětšeno cca 1 : 10.

*::•'•;.•-. у л у . у А :s у ..-•••;...,-•;.•/•.•.••.••.

Obr. 10 Struktura AI pásu s max. koncentrací železa /0,31 hmot. % Fe/
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Obr. 11 Struktura AI pásu s min." koncentrací železa /0,18 hmot. % Fe/

Obr. 12 Licí tryska a sekční vzorky
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Obr.. 13 Histogram průměrné koncentrace železa v hliníkových pásech
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STUDIUM ROZDĚLOVÁNÍ 1 1 4 ln A
PŘI ZONÁLNÍM TAVENÍ ANTIMONU

L Kuchař, M. Stas, P. Habrman

ANOTACE

Pro 44 binárních soustav antimon - příměs byly stanoveny rovnovážné rozdělova-

či koeficienty příměsí v antimonu a je předložena jejich periodická závislost na

atomovém čísle příměsi. Experimentální koncentrační profily In a Ag po zonál-

ním tavení antimonu plně potvrzují teoretické předpoklady hromadění těchto příměsí

na konci rafinovaného ingotku, což je potvrzeno i autoradiograficky•

АННОТАЦИЯ

114 110

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ In И Ag ПРИ ЗОННОЙ.

ПЛАВКЕ СУРЬМЫ

Для 44 двойных систем сурьма-примес были определены равновесные коэффи-

циенты распределения примесей в сурьме. Предложена их периодическая зависимость
114

от атомного номера примеси. Были определены концентрационные профили In и

Ag после зонной плавки сурьмы, которые полностью потверждают теоретические

предположения их распределения в конце слитка, что подтверждают тоже авторадио-

граммы.
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S rozvojem vědy a techniky rostou i požadavky na výrobu vysoce čistých látek,

které se využívají například v polovodičové technice. Takové použití má i vysoce

čistý antimon, který tvoří jednu ze základních složek řady polovodičových sloučenin

typu А В jakými jsou např. Ga-Sb, In-Sb a další. Kromě toho se používá antimon

pro mikrolegování dalších polovodičových látek s cílem zvýšení žádaného typu vodi-

vosti.

Výroba vysoce čistého antimonu je náročná a provádí se v dčelné kombinaci růz-

ných výrobních a rafinačních postupů /1/ mezi nimiž se jako poslední stupeň pro

získání vysoce čistého antimonu v kovové formě užívá zonální rafinace. Tato metoda

je ve své podstatě limitována rozdělovači schopností jednotlivých, i ve stopových

obsazích v antimonu přítomných příměsí a nečistot, která je definována hodnotami

rozdělovačích koeficientu příměsí v antimonu. Proto byla v práci věnována eminentní

pozornost jednak jejich teoretickému stanovení a zejména pak experimentálnímu ověře-

ní jejich platnosti. Podobná zkoumání prováděla již řada autorů, z nichž lze v ČSSR

jmenovat např. Splítka /2/, v NDR Geila a Ziegenbalga /3/, v SSSR Vigdoroviče /4/,

Kirginceva /5/ i Alexandrova /6/ a další, kteří se tomuto kovu věnovali z obou hle-

disek. Naším cílem bylo v současné etapě zhodnotit dosavadní znalosti, provést nové

stanovení rovnovážných rozdělovačích koeficientů pomocí dostupných binárních diagra-

mů Sb - příměs včetně jejich prověření v limitní oblasti přilehlé čistému antimonu

na základě námi již dříve propracované systematiky /7, 8/ pomocí výpočetní techniky

/9, 10/ a provést korelaci hodnot rovnovážných rozdělovačích koeficientů příměsí

v antimonu v závislosti na atomové čísle příměsi.

Experimentální prověření takto získaných hodnot vybraných příměsí v antimonu

bylo nutno provést právě pomocí radionuklidů jako indikátorových příměsí, neboE

radionuklidy jsou schopny věrně reprodukovat skutečné rozdělování stejných neaktiv-

ních příměsí v základní látce i při jejich limitních, velmi nízkých obsazích s jaký-

mi se pracuje právě při zonální rafinaci látek či směrové krystalizaci, jako krysta-

lizačních metodách výroby vysoce čistých kovů.

Při systematickém studiu rovnovážných soustav antimon-příraěs bylo ve světové

literatuře nalezeno dosud 44 binárních diagramu, které byly námi studovány zejména

v oblasti křivek likvidu a solidu včetně rozsahu jejich platnosti pro 12 soustav

Sb - příměs /11/. Tak byly stanoveny i limitní hodnoty rovnovážných rozdělovačích

koeficientů příměsí v antimonu, které jsou spolu s experimentálně stanovenými a ko-

relačně získanými hodnotami včetně porovnávacích hodnot dalších autoru uvedeny

v tabulce 1.

S takto získaných hodnot byla sestrojena korelační závislost rovnovážných roz-

dělovačích koeficientu příměsí antimonu na jejich atomové čísle, viz obr. 2, z něhož

je patrná určitá pravidelně se opakující periodicita hodnot к v jednotlivých pe-

riodách, oddělených vzájemně inertními plyny, jejichž hodnoty tvoří minima křivek.

Jako výrazná maxima se jeví ve čtvrté periodě hodnoty pro As, v páté pro Sb • 1

a v šesté periodě pro Bi, kteréžto prvky všechny patří do V skupiny Mendělejevovy

periodické tabulky. Další nižší maximum se ve dvojnásobných periodách projevuje

při - Ca a -Sr. Pomocí periodicity vlastností к lze předpovědět i další hodnoty

rozdělovačích koeficientu příměsí antimonu, jejichž binární diagram je dosud ne-

/řada prázdných míst v obr. 1/ a není tedy známá ani jejich rozdělovači schop-

nost v Sb.
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Tabulka 1 Hodnoty rozdělovačích koeficientů příměsi v antimonu

At. e.

2
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3 3

34

35

36
37
38
39
41
42
44

45
46
47
48
49
50

. 5 1

52
53
54

Prvek

He
С

N

Ne
Na

Mg

AI

S i

P

S

C l

Ar
К

Ca

T i

V

Cr
Mn
Fe
Co
Ni

Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br

Kr
Rb
S r
Y

Nb
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
I n
Sn
Sb
Те
I
Xe

.Sb
Kolim

0,0433

0,4237

0,1110

0,3720
0,6000

0,0032

0,3521
1

0,0548

Odhad

<0,001

<0,001
<0,05

<0,005

<0,001
<0,05

<0,05

<0,01

<0,l
<0,005

<0,001
<0,05
<0,5

0,058+0,1*

0,38 +0,1*

<0,005
<0,001

Aleksan-
drov

X

X

< 0 , l
O,O3
0,06

0 , 1

0,03
0,05

« 1
< O,l

4 1
0,02
0,01
0,015

<0,l
0,02

0,02

0 , 2

0,03

0 , 1

0 , 7

<0,5

41

<1

X

0,03
0,02
X

< 1
< 1

0,01
0,03

<0,l
0,2-0,3
1

<0,l

Kirgin-
cev

0,028
0,06

0,038
0,015

O,OOO8
0,0029

0,012
0,006
0,08
0,25
1

Vigdo-
rovič

0,11
0,64

0 , 3
1
0,12
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At. č.

55

56

60

73

74

75

77

78

79

80

81

82

83

84

86

Prvek

Cs

Ba

Nd

Ta

W

Re

Ir

Pt

AU

Hg

TI

Pb

Bi

Po

Rn

Sb
olim

0,2185

0,1272

0,1731

Odhad

< 0,05

<0,005

<0,01

<0,001

Aleksan-
drov

1

1

X

0,03

X

X

0,02

0,01

X

0,02

0,03-0,06

0,2

Kirgin-
cev

0,06

0,0048

Vigdo-
rovíč

0,2

Pozn.: x jsou označeny příměsové prvky, které se podle /6/ nerozpouštějí

v tavenině antimonu při 650 °C

* experimentálně stanoveno pomocí radionuklidů

Experimentální studium účinnosti rozdělování příměsí při zonálním tavení anti-

monu byle provedeno na horizontální aparatuře s odporovým ohřevem v ochranné sta-

cionární atmosféře čištěného ar'jonu, viz obr. 3. Krystalizační rozhraní krystal

- tavenlna roztavené zóny o střední šířce 1 = 75 mm se pohybuje pomalou rychlostí

R = 6,6; 13,3 cm.h antimonovým ingotkem o celkové délce L " 6OO mm a o výchozí

čistotě řádově 5N /99,999% Sb/ a hmotnosti cca 860 g umístěným na vysoce čisté lo-

dičce z nukleárního grafitu /viz obr. 4/.

Při takto prováděném zonálním tavení dochází к rozdělování příměsí, které vy-

tvářejí po délce ingotu koncentrační profily, pro jejichž velmi citlivé stanovení

je nutno použít právě rádionuklidů jako indikujících příměsí. Za tímto účelem bylo

při prvním experimentu metalurgicky nalegováno do 860 g antimonu cca 0,132 g me-

tastabilního radioizotopu india
 m

In s poločasem rozpadu 49,5 dne a do dalšího

ingotu cca 0,005 g aktivního izotopu
110m

Ag s poločasem rozpadu 250,4 dne.

Po nalegování a homogenizaci nulté výchozí zóny a po každém průchodu zóny

ingotkem se měřila koncentrace a rozložení radionuklidu po délce ingotu. Měření

se provádělo štěrbinovou metodou /12/ na zařízení pro měření koncentračních pro-

filů v laboratoři radionuklidu VŠB v Ostravč /obr. 5/. К měření byla použita radio-

metrická soustava TESLA NZQ - 615 se scintilační sondou čítače impulsu, umístěnou

v olověném krytu nad úzkou štěrbinou /3,5 mm/, pod kterou je posunován pod měřící

místo aktivní vzorek v drážce z olověného krytu, četnost zaregistrovaných impulsu

odpovídá reálné koncentraci daného radionuklidu.

Na obr. 6 jsou znázorněny naměřené koncentrační profily radionuklidu In

ve třikrát zonálně taveném antimonu. Z tohoto znázornění je jasně vidět skutečný

průběh rafinace aktivního izotopu india v antimonu a jeho postupné hromadění na

konci ingotku, což je přesvědčivě dokázáno i na autoradiogramu posledních cca 15 cm

ingotku po expozici šest minut, viz obr. 7.
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Studium rozdělování stříbra
 m

Ag v antimonu bylo prováděno analogicky jako

u aktivního india. Jako výchozí materiál byl použit antimon čistoty 5N o hmotnosti

930 g do něhož bylo nalegováno 0,005 g metastabilního izotopu stříbra.

Naměřené koncentrační profily po dvojnásobném zonálním tavení rychlostí

R = 13,3 cm.h" jsou graficky znázorněny v obr. 8. Z obrázku je vidět, že další

průchody zóny ingotkem jsou téměř zbytečné, nebot v první polovici ingotku byla

dosažena velmi nízká koncentrace radioaktivní příměsi stříbra odpovídající téměř

citlivosti použité metody /počet impulsů pozadí byl shodný s počtem impulsů aktiv-

ní příměsi/. V druhé polovině ingotu dochází z hlediska téměř identického sklonu

křivek koncentračních profilu v rozmezí mezi měřícími místy 35 - 58 к téměř koneč-

nému rozdělování příměsi v taveném materiálu.

Vyhodnocení koncentračních profilů se provádělo jednak grafickou metodou

Vigdorovič, Ivleva /13/, jednak numerickou metodou Burris, Stockman, Dillon /14/.

Tak byly nalezeny střední hodnoty účinných rozdělovačích koeficientu jako průměrné

hodnoty pro měřená místa 7 až 37 při dané rychlosti posuvu zóny k® "'in =

= 0,37 + 0,1 a hodnota k^
b 1 1 O m

A g - 0,058 + 0,01.

Dosažené experimentální výsledky rozdělování sledovaných aktivních příměsí

antimonu za použití jedné z nejcitlivějších a nejpřesnějších metod stanovení velmi

nízkých koncentrací příměsi pomocí radionuklidů plně potvrzují teoretické předpo-

klady rozdělování příměsí v antimonu při jeho zonální rafinaci. Tyto výsledky lze

v plné míře uplatnit při využití znalostí dalších teoretických hodnot rovnovážných

rozdělovačích koeficientu příměsí v antimonu při praxi jeho výroby v ČSSR v rámci

komplexního programu "Vývoj polovodičových materiálů s novými vlastnostmi a vyso-

ce čistých kovů a sloučenin" zemí RVHP.

LITERATURA

/1/ Imriš, I., Komorová, L.: Výroba kovového antimonu, Alfa, Bratislava, 1983

/2 / Splítek, R.: Zónová rafinace kovů, Hutnické listy, XVII, 7, s. 495-503

/3/ Geil, W. , Ziegenbalg, S.: Ober die Reinigung von Bi, Sb und Pb durch

Zonenschmelzen, Reinststoffe in Wiss. und Technik, Berlin, 1965, s. 245-256

/4 / Vigdorovič, V.N.: Očistka metallov i popuprovodnikov kristallizaciej,

Metallurgija, Moskva, 1969, s. 273

/5/ Kirgincev, A.N., Kosjakov, V.I.: Žurnál fizičeskoj chimii, 1972, 9,

s. 2372-2373

/6/ Alexandrov, B.N., Udikov, V.I., Rybalčenko, L.F.: Elektronnaja technika, 1972,

t. 6, 5, s.20-27

/7/ Kuchař, L.: Ober eine neue Methode zur Ermittlung theoretischer Verteilungs-

koeffizienten, Reinststoffdarstellung, Teil 1., Akademie-Verlag, Berlin,

1966, s. 523-537

/8/ Barthel, J., Buhrig, E., Hein, K.','Kuchař, L.: Kristallisation aus Schmelzen,

VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, Leipzig, 1983

/9/ Kuchař, L., špindlerová, V., Wozniaková, В.: Modelování křivek solidu a likvi-

du počítačem, Hutnické listy, XXV, 1970, 3, s. 179-185

/10/ Drápala, J., Byczanski, P., Kuchař, L.: Výpočet rovnovážných křivek solidu

a likvidu na počítači SM-3, Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě, XXX, 1984,

1, s. 73-79

256



/11/ Stas, M.: Stu'diurri výroby vysokočistého antimonu kryátalizačnými metodami.

Práce SVCw, Sfíkce: Výroba neželezných kovů a slitin, VŠB Ostrava, květen 1987,

32 s.

/12/ Kubíček, P., Wozniaková, В., Kuchař, L., Kubíčková, J.: Zařízení ke zjišťování

koncentračního profilu radionuklidů legur a příměsí ve vzorcích. Patent ČSSR,

A.O.č. 206116, ze dne 15.5.1984

/13/ Vigdorovič, V.N., Ivleva, V.S.: Izv. A.N.SSSP-Metallurgija i tplivo, 6, 1960,

s. 51

/14/ Burris, L., Stockman, C.H., Dillon, J.G.: Trans. AIME, 1955, s. 1017-1023

i—г
• -

h-Hí-
i i

l i l IV
1 r~

VI VH Ml VM VM I I I V ' VI
I Б

1, и."

KMVXr MUDU Л UKWBW mWMnrtíHWH ММАЯМТСН STtTiMOV
| —

*

1

> ii

11 Kb

. . .

•а и*

1 •• II . 10 Ca

I »í I t • M V

i i i'• '•*'

• * . « • > - 1
• ^

7

at it

i:
%J t a

T

A*Ci- LrifM

ř K ^ .••••

, A ; B.f.na

s= - • «••

33 ít

/

U HI

.1 V

41 НЪ

T I Ta

AMTIMÓM * 1РМ1ИС*

14 Ct

41 K.

>• W

» M»

4 1 Tc

» •«

с
•• a.

14 Oi

ir c*

_ i

Г
г

•* M

?••

f Ca

4T Л ,

n ». •о и.

t •

í "
JI 0*

at h

\ ,

•i li

* С

f
JI CU

7 "

\

• o

/
1

» *l

• = = ^

31

Stt

•i ••

M S*

1

\ '

S3 U

M »•

i

1
M .VIJ» ••

n i! M ж»

•1 • » ' • * • •

i

umiNMfr

*• с >* »•

гn и » M> 44 С If Ш

L
м a *« it

^ ,'
r.4

л h

я» ь

Obr. 1 Křivky solidu а likvidu v binárních soustavách antimon - příměs v oblasti

přilehlé teplotě tání antimonu
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Obr. 2 Periodicita hodnot rozdělovačích koeficientů příměsí v antimonu na atomovém

čísle

Obr. 3 Zařízení ж odporovým ohřevem pro zonální rafinaci antimonu na grafitové
lodičce v ataosféře argonu

Obr. 4 Čistý antimon 5Ы na grafitové lodičce L * 600 mm
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Obr. 5 Zařízení pro měření koncentračních profilu zonálního tavení s radiometrickou

soustavou TESLA NZQ - 615

Obr. 6 Koncentrační profily radionukiidu In ve třikrát zonálně taveném
antimonu
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Obr. 7 Autoradiogram koncové části ingotku antimonu s nahromaděným radionuklidem

""in na jeho konci /měr. lsl, expozice 6 min/

-I

Obr. 8 Koncentrační profily radionuklidu 1 1 O m
A g ve dvojnásobně zonálně

přetaveném antimonu

260



ROZDĚLOVÁNÍ 11 Одg V ANTIMONIDU GALIA
PŘI SMĚROVÉ KRYSTALIZACI

L Kuchař, H. Góhler, J. Drápala, P. Habrman

ANOTACE

Pro ověření efektivnosti rozdělování Ag byly provedeny experimerLy i s rozdělo-

váním radionuklidu A g
1 1 0

 v GaSb, které plně potvrdily teoretické předpoklady roz-

dělování stříbra v antomonidu galia jako polovodivé sloučenině. V práci je uvedena

metoda mikrolegování Ag , způsob provedení směrové krystalizace a měření reálných

koncentračních gradientu radionuklidu Ag ° v GaSb včetně autoradiogramů.

АННОТАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1 1 0 A g В СУРЬМЯНИСТОМ ГАЛИИ ПРИ HAriPARIEH-

НОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Для проверки эффективности разделения Ag были проведены эксперименты и с

разделением Ag в GaSb, которые полностью подтвердили теоретические предполо-

жения о разделении серебра вGaSb как в полупроводниковом соединении. В работе

приведен метод микролегирования 1 1 0Agt способ проведения направленной кристалли-

зации и измерения реальных градиентов концентрации радионуклида 1 1 0 A g в GaSb,

включая авторадиограммы.
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V oblasti mikroelektroniky a optoelektroniky mají v posledních letech neustále

větší význam polovodivé sloučeniny typu А В , jakými jsou i sloučeniny na bázi

antimonidu galia GaSb používané v monokrystalické formě jako materiály pro lasero-

vé diody o vlnové délce 1,6
 <
лдга a vysokofrekvenční diody s nízkým šumem. Antimoni-

dy galia jako mikrolegované polovodivé sloučeniny tvoří ?áklad pro výrobu řady růz-

ných polovodičových součástek.

Proto je v posledních letech vínována pozornost přípravě těchto materiálů,

a to jak samostatné přípravě jednotlivých vysoce čistých kovů, tedy galia a anti-

monu, které tvoří základní vstupní materiály, tak i syntéze, ra/maci a výrobe

vlastních monokrystalů sloučeniny GaSb. Proto je nutno věnovat pozornost studiu

rozdělovačích koeficientů příměsí a nečistot přítomných v GaSb při jeho přípravě

krystalizačními metodami, a to jak po stránce teoretické při výpočtu soustav

GaSb- primasovy" prvek, tak i při jejich experimentálním ověřování.

Za tímto líčelem bylo provedeno studium dostupných rovnovážných diagramů

GaSb - příměsový prvek, z nichž je jako příklad dokumentována soustava GaSb - Ag

/viz obr. 1/. Pro tuto soustavu byly vypočteny rovnice křivek solidu a likvidu na

straně přilehlé GaSb ve tvaru:

T„ = 17,4O82 S
v

2
 - 142,4800 X_ + 720

о л Ь

Тт = -О,0117 Хт

L» Lt
1,5685 Х

т
 + 720

Li

GaSb .
M

s rozsahem platnosti od teploty sání antimonidu galia T.

505 °C,

kde T e, TT jsou teploty solidu a likvidu /°C/

X_, X- jsou příslušné koncentrace /mol % Ag v GaSb/.

720 °C po teplotu

Z výše uvedených rovnic lze vyjádřit i limitní hodnotu rovnovážného rozdelova-

cího koeficientu Ag v GaSb jako к línána
 =
 °'

011
' který představuje míru rozdělo-

vání stříbra v GaSb při krystalizačních procesech. Podobně byly studovány i další

binární systémy GaSb - příměs a stanoveny hodnoty к shrnuty v tab. 1 spolu s dal-

literárními údaji.

Tabulka 1 Rozdělovači koeficienty Me příměsí v GaSb.

Proton,
číslo

14
16
3O
31
32
33
34
47
49
48
50
52
81

Prvek

Si

s
Zn

Ga

Ge

As

Se

Ag
In
Cd
Sn
Те
TI

, GaSb .. ,,
ko lim Me / 4 ' 6 /

lo"4

0,019

0,011

O,O27

Zdroj
dat

/2/

/3/

/1/

/b/

GaSb . ň /ko Me / 7 ' 8 /

1

0,06

0,3

0,32; 0,2

2..4

O,18; 0,4

0,02

0,16; 0,02

O,O1

0,4

0,003
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Za účelem prověřeni teoretických předpokladů rozdělování příměsí v antimonidu

galia při směrové krystalizaci bylo provedeno jeho experimentální tavení v horizon-

tální křemenné lodičce v argonové atmosféře s rychlostí krystalizace rozhraní

krystal-tavenina 5,7 cm.h . Jako modelová příměs bylo z hlediska vhodných izoto-

pických vlastností i vhodného rozdělovacího koeficientu použito stříbro, které by-
— 2 -2

lo do GaSb nalegováno v množství 10 a 2.10 hmot.% Ag jako neaktivní a v další

etapě experimentální směrové krystalizace v množství 0,35 hmot. % radionuklidu

stříbra
 1 1 0

Ag.

Po směrové krystalizaci ingotků o délce cca 200 mm byly provedeny chemické

analýzy sekcionovaných vzorku pomocí atomové absorbční analýzy na přístroji

PERKING ELMER na obsahy stříbra,jehož koncentrační profil je znázorněn na obr. 2.

Z profilu je patrno, že převážná část ingotku byla ochuzena o stříbro na průměrnou
—4

koncentraci řádově 10 hmot.% Ag a že к jeho výraznému nahromadění došlo v souladu

s teoretickými předpoklady rozdělování stříbra při směrové krystalizaci GaSb v po-

sledně utuhlém podílu taveniny na konci ingotku, kde bylo zjištěno v jednom ingot-

ku cca 55 hmot.% Ag při střední výchozí koncentraci 10 hmot.% Ag a v druhém

ingotku *v 76,5 hmot.% Ag při střední výchozí koncentraci 2.10 hmot.% Ag v GaSb.

Z těchto koncentračních profilu byly metodou Burrise-Stockmana-Dillona /9/

vypočteny střední hodnoty efektivních rozdělovačích koeficientů stříbra v GaSb pro

prvý ingotek k e f

G * S b
 = 0,036 a pro druhý ingotek *

е £
С
д д

Ь
 - 0,045.

Podobně byla provedena směrová krystalizace GaSb s aktivním indikátorem Ag

za analogických podmínek. Získaný ingotek o délce 70 mm a středním obsahu

0,35 hmot.% Ag je fotograficky dokumentován na obr. 3. Na tomto ingotku bylo

provedeno měření koncentračních profilu rozdělení radionuklidu stříbra těmito me-

todami :

a/ Štěrbinovou metodou /10, 11/ - nedestruktivní metoda, měření výchozí koncentra-

ce Ag v ingotku GaSb po nalegování stříbra a jeho homogenizaci.

b/ Štěrbinovou metodou měření koncentračního profilu Ag v ingotku GaSb po pro-

vedené směrové krystalizaci.

c/ -Autoradiograficky pro získání dokumentace o rozdělení Ag po délce ingotku -

viz obr. 4, který dokumentuje výrazné obohacení konce ingotku na stříbro /svět-

lé pole na fotografii/, což plně potvrdilo výsledky neaktivních zkoušek.

К autoradiografii byl použit rentgenový film Medix-Rapid. Na základě měření po-

mocí optického mikroskopu Neophot 2 byly zjištěny velikosti zrn vyredukovaného

stříbra ve fotografické emulzi 1,5 až 7 /um.

d/ Sekční metoda - destruktivní rozdělení ingotku a jeho měření. Pro registraci zá-

ření gama byl použit jednokanálový analyzátor NZG 601 v integrálním režimu měře-

ní nastavený od energie přibližně 200 keV. Jako detektor byl použit velkoplošný

4 1С scintilační detektor ve studnovém uspořádání v olověném stínění NKG 315

/krystal Nal /TI//.

Vzhledem ke změněné geometrii konce vzorku /obr. 3/ byly při použití štěrbino-

vé metody zaznamenány značné nepřesnosti. V okrajové části ingotku, kde by koncen-

trace radionuklidu měla prudce růst /jak dokládá i autoradiogram - obr. 4/, viak

počet impulzů zaznamenaných detektorem začal klesat. Metoda sekční je oproti meto-

dě štěrbinové přesnější, neboť každý vzorek po sekcionování je podroben zvláštnímu

měření.

Výsledky získané sekční metodou jsou graficky znázorněny v obr. 5 a pro porov-
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Výsledky získané sekční metodou jsou graficky znázorněny v obr. 5 a pro porov-

nání jsou zde vyneseny i výsledky atomové absorpční analýzy. Z koncentračních profi-

lů na obr. 5 byly metodou Burrise-Stockmana-Dillona /9/ i metodou Vigdoroviče /12/

vypočteny průměrné výchozí koncentrace Ag v GaSb před směrovou krystalizací a byla

stanovena střední hodnota efektivního rozdělovacího koeficientu stříbra v antimoni-

du galia к ,
 д
 = 0,007 jako původní přínos práce.

ZÁVĚR

V rámci předložené práce bylo experimentálně zjištováno rozdělování aktivního

i neaktivního stříbra v polovodivé sloučenině GaSb, které je v dobrém souladu

s teoretickými předpoklady. Při vyhodnocování koncentračních profilu Ag a Ag

byly aplikovány vysoce citlivé analytické metody, z nichž pro daný program je

extrémně citlivá indikátorová metoda sekční. Přiložený autoradiogram dokumentuje

vyloučení stříbra na konci ingotku.
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0,8 GaSb

Obr. 1 Rovnovážný fázový diagram soustavy GaSb - Ag /1/
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Obr. 2 Koncentrační profil stříbra v antlmonidu galia po směrové krystalizaci
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Obr. 3 Ingotek GaSb nalegovaný stříbrem Ag

Obr. 4 Autoradiogram rozložení Ag v GaSb po jednom průchodu směrové
krystalizace /expozice б hod., zv. 4x/
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počtená z profilu křivky 1
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v GaSb po směrové krystalizaci vy-

počtený z profilu křivky 5

5 - koncentrační profil Ag zjištěný
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Obr. 5 Grafické srovnání výsledky sekční metody a atomové absorpční analýzy
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ
ПЕРЕГОНКИ

Л. Ровиньсиа, Л. Вались, В. Далецни, М. Кусовски

ПНР

АННОТАЦИЯ

В докладе представлен родиоиндикаторный метод, применяемый в исследованиях

эффективности очистки цинка, сурьмы и свинца от таких загрязнений, как: An, As, sb

в процессе вакуум-перегоккк.

Для объяснения кинетики процесса перегонки свинца проведены предварительные

пробы. Определена скорость выпаривания мшгьяков в зависимости от времени проте-

кания процесса перегонки.

ANOTACE

RADIOAKTIVNÍCH INDIKÁTOR© PŘI VÝZKUMU VAKUOVÉ DESTILACE

V příspěvku je popsána radioindikátorová metoda, použitá pro sledování efek-

tivnosti z čistění zinku, antimonu a olova od těkavých nečistot, jako Ag, As, Sb

při vakuové destilaci.

К objasnění kinetiky procesu destilace olova byly provedeny předběžné zkoušky.

Byla zjištěna rychlost vypařování arsenu v závislosti na čase průběhu destilace.
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Для получения металлов полупроводниковой чистоты применяют несколько мето-

дов постепенной очистки металла, причем на заключительном этапе чаще всего ис-

пользуются методы вакуумной перегонки и зонной плавки /1,2/.

Простая вакуумная перегонка обеспечивает очистку металлов от легко отделяю-

щихся загрязнений /3/. Трудноотделяющиеся загрязнения требуют применения особых

устройств и техник дистилляции.

Очень важную роль в процессе дистилляции играют условия конденсации мате-

риала. На холодном конденсаторе осаждаются практически все атомы соприкоснувшиеся

с его поверхностью. Коэффициенты конденсации металлов, в этих условиях, близки

единице, а состав конденсата соответствует составу пэра, находящегося над ним.

Большое практическое значение имеют конденсаторы с. боле^ высокой температу-

рой. При достаточно высокой температуре конденсатора летучим компонентам соот-

ветствует более низкий коэффициент конденсации, что приводит к дополнительной

очистке конденсата, благодаря перемещению летучих компонентов в дпугие зоны кон-

денсата.

Большое влияние на разделение компонентов оказывает величина поверхности

конденсации. При малой поверхности конденсации скорость потока пэров значительна,

что сильно уменьшает вероятность повторного испарения из дистиллята более летуче-

го компонента. Для устранения этого вредного эффекта поверхность дистилляции в

перегонных аппаратах должна в 10-20 раз превышать поверхность испарителя. Из это-

го вытекает, что приступая к разработке способа разделения трудноразделимых пар

компонентов исходной смеси нужно подобрать не только соответствующую длину и фор-

му конденсатора, но и температуру, распределение этой температуры вдоль конденса-

тора, определить способ ведения процесса а также способ сбора материала из кон-

денсатора.

Большое влияние на ход процесса перегонки оказывает также состав исходной

смеси. Взаимодействие компонентов, представляющих собой различные химические эле-

менты, может быть значительным и приводить даже к повышению эффективности очист-

ки в случае паров трудноразделимых химических элементов.

Все перечисленные выше параметры и условия конденсации можно подобрать толь-

ко экспериментально.

Учет влияния столь большого количества факторов требует выполнения большого

объема исследований и анализов химического состава. Большое упрощение и сократе-

ние времени анализов и исследований дает применение методов радиоактивных индика-

торов. Возможности этих методов показаны в настоящей работе на примере очистки

таких труднораэделимых пар элементов как: сурьма-мышьяк, теллур-селен, свинец-

-сурьма.

Учитывались оба фактора: повышенная температура и увеличенная длина конден-

сатора и проведены процессы вакуумной перегонки сурьмы, меченной радиоактивным

А аи теллура, меченного радиоактивным Se.

Процесс дистилляции сурьмы велся при температуре 660-680 С, а теллура при

температуре 460-480 С, в вакууме 2х10~ мм.рт.ст. Средняя температура подогрето-

го конденсатора составляла: во время перегонки сурьмы ок. 450 С, а во время пере-

гонки теллура ок. 350 С.

Схема перегонного аппарата показана на Рис. 1, на котором длина его состав-

ляет 1200 мм, в том числе пять зон конденсации длиной 170 мм каждая. Среднее
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время перегонки составляло ок. 2 чеса. Масса навески с:<. 1000 г, масса индикато-

ра 0,2 г.

Образцы конденсатора отбирались через каждые 10 мм по всей длине конденсато-

ра. Из образцов верхней и нижней частей конденсатора принималось среднее значе-

ние.

Радиоактивные изотопы Аа и Se получали путем облучения в ядерном реак-
13 -2 -1

торе металлического мышьяка и селена, в потоке тепловых нейтронов 5x10 нем с~ .

Время облучения мышьяка - 15 мин, а селена 20 часов.

Для измерения интенсивности излучения A s использовался счетчик NaJ Tl

размерами 3"хЗ", а для измерения Se детектор Ge/Li рабочим объемом 60 см ;

одновременно определялись: Se, Fe, Mn, Co. Оба детектора работали сов-

местно со спектрометром In-90 фирмы Intertechnique, оснащенным миникомпьютером

для обработки спектров. Время измерения составляло 1000 с. Разрешающая способ-

ность детектора составляет 1,5 кэБ/канал. Селен определялся по сумме пиков

136,264 и 400 кэВ спектра гамма-излучения. Мышьяк - по полному спектру.

Распределение массы сурьмы и концентрации мышьяка в конденсате сурьмы, по-

лученном в результате перегонки без подогрева конденсатора показано на Рис. 2.

Средняя концентрация в конденсате на участке 70 мм составляет 151x10 г/г,

незначительно меньше исходной концентрации. Такое распределение является исход-

ным для сравнения результатов, полученных в результате процесса с конденсатором,

подогретым до средней температуры ок. 450 С, как и на Рис. 3. Полученный конден-

сат можно раэделить на участки длиной 100 мм, в которых средняя концентрация

мышьяка в сурьме составляет соответственно 9x10 , 20x10" и 46x10 г/г. Крат-

ность очистки составляет соответственно 17, 7 и 3 раза по отношению к концентра-

ции в исходном препарате. Массе 100-миллиметровых участков сурьмы составляла

300, 300 и 200 г.

По литературным данным известно /4,5/, что селен не отделяется от теллура

в процессе вакуумной перегонки. Этот результат согласуется с нашим эксперимен-

том, выполненным без подогрева конденсатора, Рис. 4. Кривая и данные таблицы 1

свидетельствуют о том, что в 7-см отрезке конденсата концентрация селена незна-

чительно ниже, чем в исходном материале. В то же время остаток в испарителе ха-

рактеризуется очень малой концентрацией селена.

Селен принадлежит к элементам с большой летучестью. Применение аппарата

для вакуумной перегонки, позволяющего получать высокую, ок. 350°С, температуру

в конденсаторе, позволяет получить 340 г теллура со средней концентрацией

74х10~ г/г. По сравнению с концентрацией селена в исходном материале, она умень-

шилась в 3 раза как это следует из Рис. 5 и таблицы 1.

ПОПЫТКИ ПРИБЛИЖЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПАРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРЕГОНКИ

Известны распределения многих загрязнений, полученные в результате вакуум-

ной перегонки металла /3/. Примечательно, что эти распределения всегда одинако-

вы по своему характеру, несмотря на различие давлений паров исследуемых загрязне-

ний.

Определение распределения загрязнений в функции продолжительности процессе

вакуумной перегонки затруднительно.
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Для того, чтобы хотя бы приближенно определить интенсивность испарения

мышьяка во время перегонки сурьмы измерялась интенсивность излучения радиоактив-

ного мышьяка-76 в очередных слоях сурьмы, собирающихся в конденсате во вреыя
перегонки. С этой целью из конденсата вырезали образец размерами 12x12x12 мм.

Положение образца относительно порога 120 мм, из нижней частя конденсата. Затем

с помощью микротома снимали последовательно слои, начиная со слоев, созданных
в первые минуты дистилляции, и кончая слоями, которые образовались в последней
этапе процесса. Толщина первых слоев составляла 50 мкм, а последних 100 мкм.

Всего был снят слой сурьмы толщиной 1500 мкм. Результаты похааены на Рис. 6.
-б

Концентрация мышьяка в образце составляла 13,1x10 г/г, в то время как общая кон-
центрация мышьяка в образце после снятия всех слоев составляла 7,1x10 г/г.
В более глубоких слоях конденсата сурьма содержит примерно в два раза меньше
мышьяка.

Образец, с которого сникали слои, наращивался во время перегонки на дугооб-

разной поверхности и поэтому первых три слоя были сняты только с части поверх-

ности, в результате чего содержание мышьяка в этих слоях невелико.
Как следует из Рис. 6 мышьяк быстрее всего испаряется в начале дистилляции

(примерно в течение первых 10 минут), в затем его содержание в сурьме устанавли-
вается на приблизительно постоянном уровне.

Из проведенных экспериментов вытекает практический вывод о том, что процесс
дистилляции нужно проводить следуицим образом:

- после предварительной очистки сменить приемный сосуд и продолжить процесс
дистилляции, либо

- в первые минуты процесса дистилляции поддерживать высокую температуру в первой
части конденсатора для того, чтобы отвести загрязненные пары сурьмы в конечную
часть конденсатора, а затем уменьшить температуру и довести процесс дистилля-
ции до конца.

Для удаления мышьяка можно тоже применять химическое стравливание загрязнен-
ной поверхности, ибо, как вытекает из Рис. 6, поверхностный слой толщиной
ок. 500 мкм содержит примерно в два раза больше мышьяка, чем такие же слои, рас-
положенные более глубоко под поверхностью. За счет этого удалось бы примерно
на 50 % уменьшить содержание мышьяка в сурьме.

Перегонка различных сплавов свинца проводилась многократно, при различных
временах процессе. Исследовались сплавы следующего состава:

1 - РЪ + 0,1 # Sb
2 - РЪ + 0,1 # Sb + 0,1 % Zn
3 - РЪ + 0,1 # Sb + 1,0 % Zn

Каждый сплав дистиллировался 13 раз при температуре ок. 700 °с и разрежении
воздуха ок. 7x10 мм рт.ст. в течение временя от 4 до 800 мин. Масса навеехх
120 г свинца с исходной чистотой 99,9 %.

Многократная перегонка каждого сплава при различном времени процесса повво-
лила получить данные, по которым можно рассчитать скорость дистилляции свинца
/6/. Время процесса дистилляции на всех этапах измерялось от момента надвигания
печи и, следовательно, охватывало как время нагрева, так и время собственно
дистилляции. Чтобы получить требуемый временной диапазон вычитали вреыя преды-
дущей дистилляции и учитывали только разность At. Аналогично измеряли массу
дистиллята.
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На Рис. 7 показана средняя скорость дистилляции свинца в определенных про-

межутках времени. Приведенные скорости дистилляции относятся ко всей поверхности

испарения, которая составляла всегда Б,14 см .

В течение первых минут процесса скорость дистилляции Скле различной для раз-

личных сплавов. Скорость дистилляции тем выше, чем больше цинка содержит сплав

свинца (сплав 3).

Скорость дистилляции вначале уменьшается, в затем растет и после ок. 2 ча-

сов стабилизируется не постоянном уровне, который для соответствующих сплавов

составляет:

—4 2
для сплава 1 - 2,75 х 10 г/мин/см

—4 2
для сплава 2 - 2.59 х 10 г/мин/см

—4 2
для сплава 3 - 2,81 х 10 г/мин/см

—4 2
средняя 2,72 х 10 г/мин/см

-4
Стандартное отклонение 8 = 0,114.10 . Коэффициент изменчивости

v = -§- . 100 = 4,2 *.

После каждой дистилляции свинце иа остатка отбирались образцы, в которых по
методу нейтронного активационного анализа определяли содержалие цинка и сурьмы.
Содержание сурьмн в свинце изменялось в зависимости от содержания цинка в сплаве.

В сплаве 1 содержание сурьмн сохраняется на почти постоянном уровне, в то
время как в сплаве 2 уже после 38 минут дистилляции наблюдается значительное
уменьшение содержания сурьмы /таблица 2/. В сплаве 3, после 11 минут дистилляции
содержание сурьмн уменьшается уже в три раза. Уменьшение содержания сурьмы
в сплавах 2 и 3 связано с присутствием цинка. Чем больше цинка в сплаве, тем
интенсивнее испарение сурьмн иа свинца. Кривая 3 на Рис. 7 в первые минуты
дистилляции резко поднимается вверх и следует предполагать, что в это время ис-
паряется цинк с сурьмой.

-4

После получения концентрации цинка в свинце на уровне 10 г/г явление от-
деления сурьмн от свинца не наблюдается, что свидетельствует о том, что только
большие содержания цинка способни вызывать испарение сурьмн из свинца.

Применение методов, основанных на использовании радиоактивных изотопов в
изучении процесса вакуумной перегонки, позволяет сравнительно быстро получить
большое количество информации как о составе исследуемого материала, так и о ки-
нетике процесса, что в результате дает экономию времени и носителей энергии,
необходимых для проведения процесса.
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Таблица 1

Средняя концентрация селена, масса теллура и длина

очищенного конденсата

Конденсатор

с подогре-
вом

без подогре-
ва

Концентрация
селена в
конденсате
теллура

(г/г)

119x10"*

74х10"6

Масса теллуре
длина конден-
сата

(г/см)

526
7

343
22

Исходная
конц»нтр«ци«
селена а
теллур*

(г/г;

120хЮ~
б

говхю"6

Таблица 2

Испарение сурьмм иа свинца в зависимости от состав* сплав*

Время
дистилляция

(мин)

0

4

11

23

38

58

Пасса сурьмн в свинце (мкг)

Сплав 1

ISO

106
108
114
95
68

Сплав 2

120
110
114
110
13
21

Сплав 3

120
119
40

гя
33
27
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3 4 7 f

*0

iL/ Л/ Л/Jt/

Ряс. 1 Схема переговвого аппарата
1 - печь реостатная, 2 - тележка печя, 3 - головка вакуумного устройства,
4 - реаяяовнй уплотнятель, 5 - кварцевая трубка яля графятов»* тягель,
в - вврочянй куб, 7 - •вутреняяй «кран, 6 - термопара, 9 - пнрехсовая
труба, 10 - внешней «крав печв, 11 - рама ходового механнама т«л»кн
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№
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т
(9)

*$ 90 99 40
ДЛИНА (CM)

Рис. 2 Распределение массы сурьмы и концентрации мышьякв в функции длины
конденсатора без подогрева
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Рне. 4 Распределена* пасен теллура, концентрация селена к температуры
в фляком* длкны кокдейсатора беа подогрева
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Рис. 5 Распределение кассы теллура, концентрацим селена и температуры
» функции длины конденсаторе с подогревом
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Рис. в Зависимость интенсивности яэлучения от толшяян снятого слоя сурьми
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Рие. ? Распределение средней скорости дистилляции свинце в заданных временных
промежутках



ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОИНДИКАТОРНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

В. Мигдал, А. Хмелевски, Т. Урбански

ПНР

АННОТАЦИЯ

Разработаны методы селективного извлечения таких металлов как хром и вана-
дий из производственных отходов с возможностью их вторичного использования.

Применяя радиоизотопную технику разработан ионообменный метод переработки

хромовых стоков из гальванического цеха, элиминирующий возникновение значащего

количества вредннх осадхов тяжелых металлов, с возвратом хрома в производство.

Разработан гидроыеталлургическкй метод извлечения ванвдия из пылей электро-

станций, отапливаемых тяжелыми нефтяными фракциями»

ANOTACE

VYU2ITÍ RADIOINDIKÍTOROVÉ TECHNIKY PRO SLEDOVANÍ PROCESU

ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVANÍ KOVO Z PROMYSLOVÝCH ODPADO

Byla vypracována metoda selektivní extrakce kovu /chrómu a vanadu/ z průmyslo-
vých odpadu s možností jejich opětného použití.

Za pomoci radionuklidu byla vypracována metodika úpravy chromových odtoku
z galvanizacních dílen iontovou výměnou, eliminující vznik značného množství škod-
livých usazenin těžkých kovu a vracející chrom do výrobního procesu.

Byla vypracována hydrometalurgická metodika extrakce vanadu z popílku elek-
tráren vytápěných těžkými frakcemi ropy.
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В ИХкЯТ был разработан Mf-тод селективного извлечения мелк, железа и хрома

из производственных отходов с возможностью их вторичного использования.

С применением радиоикду.катороз изучались процессы сорбции на кэтконите

Вофатит КС 1С катионов меди, железа и хрома, а также сорбции н& анионите Ьофатит

АД 41 хроматных анионов из растворов, со/.ержатх смеси этих ионов. Исследованы

также процессы элкироввния катионов рвстворемк серной кислоты и хроматных ионов

растворами гидроокиси натрия, а кроме того пронесен промывки после сороции или

элюирования.

Изменения концентрации меди, железа и хрома определялись в отделг-нкх. экспе-
64

риментах, проведенных с использованием елегупсих радиоиндикаторов: Си с чисто-

той излучения 99,9 % в виде CuCl.., Ре с чистотой излучения 99,74 % в виде

FeCli и С г в виде соответственно CrCl-j или NapCrO с подобной чистотой

излучения. Радиоиндикаторы были получены в ядерном реакторе ЭВА в Центре реакто-

ров и производства изотопов в Сверке. Изменения концентрации металлов наблюдались

не основании изменений скорости счета излучения их радиоиндикаторов. Измерения

скорости счета велись он-лайк на спиралях отведных трубопроводов с применением

двух сцинтилляционных счетчиков типа ССУ 70, соединенных с системой однокенельных

анализаторов амплитуды, net-есчетчкков к пит'втелый высокого напряжения производства
6 4

фирмы ПОЛОН ПНР . В случае использования С и, в связи с ее относительно коротким

периодом полурйспадв по сравнению с пгч.хохжктельносты> процессов сорбции и элюиро-

вания, учитывались гопревки не натугальнкР радиорактивный распад. Яре,-/; s_, тек вре-

мени измерения равный БС с являлся, с одной стороны, настолько долгим, чтобы при-

меняемые радиоактивности могли быть не очень, большие порядка 3,7 *• 3? MR к и,

с другой стороны, достаточно коротким, VVOCH его можно было принять зе пункт в

масштабе времени течения исследуемого процесса. Фон иалучеьия Сил порядка

100 • 400 имп/БО с.

Эксперименты проводились в динамических системах в стеклянных лг^грйторных

колоннах с внутренним диаметром 2Е мм и полной длиной Н О С мм, содержащих слой
3

ионообменной смолы вкеотоб 60С «м { объем ок. ЗОС см ). Растворы перекачивались

многоканялькым перистальтическим насосом с регулированным протеком сквозь рядовые

двухколонные системы, в которых первея колонна могло работать практически до на-

сыщения пока вторая колонна НР подвергалась проскоку. Схема аппаратуры показана

на рис. 1.

В исследованиях сорбции определяли для разннх скоростей протока момент

проскока второй колонны, а также степень несышения первой колонны разннх систем

на основании изменений концентрации сорбированного компонента /иона/ в отводных

потоках из обоих кслонн. Ь к>/чениях элгиропания определяли изменения концентра-

ции элюироввнного компонента в элюатах, покидвипкх каждую колонну, и строили кри-

вые производительности элюции в зависимости от ОСЪРУЯ элюата. Изменения концентра-

ции компонентов наблюдали также в процессах промывки. Интегральную производитель-

ность элюироввния С tj V ) л-™ разных оСнемсч элюата ( V ) и честичную производи-

тельность ( *[&v) в отдельных н-ткх пределах осъема элюата ( Д У ) определили или

путем планиметрирования поверхности ( s ̂  ) под кривой элюирования или же рассчи-

тывали, пользуясь следующими
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Как примеры показаны: на рис. 2 - ход сорбции железа на Вофатите КС 10 из
3 3растворе, содержащего ок. 0,14 г/дм Fe, 23 г/дм Си и большую концентрацию хро-

матов, поступающего со скоростью 1,32 м/чес в виде опадающего потока;
на рис. 3 - кривые элюирования в обратную сторону меди из Вофатите КС 10 10 %
раствором НС1 со скоростью 1,66 м/час и не рис. А - кривые элюирования хрома-
тов из Вофетита АД 41 В % раствором гидроокиси натрия со скоростью 1,1 м/час.

На базе полученных результатов был разработан метод выделения на ионообмен-
ных смолах типа Вофетит катионов меди, железа и других металлов, а также хромат-
ных анионов, находящихся одновременно в водном растворе, причем сток являлся
чистой водой. Из кислых элюетов можно получить металлическую медь путем алег ро-
ли за, в то время как основной элюет можно превратить на ттионите Вофетит НС 10
в раствор чистой хромовой кислоты.

Этот метод может быть использован, например, в процессах переработки неко-
торых концентрированных хроматних гальванических сточных вод.
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il 9 ЧТО

1 - многоканальный перистальтический

насос

2 - сцкнтилляционные счетчики в свин-

цовых коллиматорах

3 - тефлоновые перфорированные диски

4 - слой стеклянной ваты

Б - двухходовые клепаны

6 - клапаны для удаления воздуха

7 - электронная система

8 - резервуары стока

9 - резервуары промывных вод

10 - резервуары элюате

11 - элюент

12 - водя
13 - исходный раствор

Рис. 1. Схема лабораторной установки для исследования сорбции ( S ) элюирования

в обратную сторону Е и промывки в двухколонной системе с использованием

радиоиндикаторов.
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Рис. 2. Сорбция железа на Вофатите НС 10 в двухколонной системе опвдапцих
потоков со скоростью 1,32 м/чес с использованием 4,44 МБк Ре
в 3 дм исходного раствора, содержащего г/дм : Fe - 0,14, С и- 22,9,
Cr (Vl) - 110. Стрелка обозначает начало питания промывной водой.
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Рис. 3. Элюирование в обратную сторону меди из Вофатита КС 10 в двухколонной

системе поднимающихся потоков 10 % раствором НС1 со скоростью

1,66 м/час после сорбции иа растворе как на рис. 2, меченного

1 мкгори Си в 3 дм .
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Рис. 4 . Элюирование в обратную сторону хроматов из Вофатита АД 41 в двухколон-
ной системе опадающих потоков 8 % раствором NaOH со скоростью 1,1 м/час,
после сорбции из раствора содержащего 3,7 г/дм Сг VI и меченного
37 МБк Na ^ С г 0 в 8,5 дм меченных предварительно катионов на

2 4
Вофатите КС 1 0 .
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КИНЕТИКА ПРИСВОЕНИЯ ПЛАВКОЙ ТВЕРДЫХ
ДОБАВОК В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗМЕЖИВАНИЯ
ШЛАКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ

Я. Папигэ

ПНР

АННОТАЦИЯ

Представлена метс,"г.ка УГ-С^Р;:^. ВРЛ-.ЕЯ , с ируке'-.епием ра-,кокнд1-к̂ т-...-: оь, кине-

тики присвоения плавкой г-ссгимнх в нер TS^-.-ÍÍMX .побэгюк шхг.ка ;•- кгвес-i лл кв >

Куски шлекв и кзвг-стияка метали р&^к-.'ьктквнкм Oťiif.iow ле:;так8 и виод^ли

в печь. Исследовался цикли
1
 ескик iipci;er'C о^ррмр-жяьания и элекч Г1'чег:кс^ п-чк,

емкостью 600 тонн, шлаксв мерного произвслсгьа. Путем отбора npor ьо ьиемя

плавки была определена кинетическая к'.н-.̂ пл п-^свое.чия дсбннок. Сфсрм.улкрОБОПк

технологические указания.

ANOTACE

KINETIKA ROZPOUŠTĚNÍ TVRDÝCH PŘÍSAD V PROCESU SNIŽOVÁNÍ

OBSAHU MĚDI VE STRUSCE V ELEKTRICKÉ PECI

Je uvedena radí on úklidová metoda sledování kinetiky rozpouštění tvviiých ,->i í-

sad - s^rusky a vápence - přidávaných do tavby.

Kousky strusky a vápence byly označeny radioaktivním oxidem La;;-:anu a j-ridány

do pece. Byl sledován cyklický proces snižování obsahu mědi ve strusce pri výrobě

mědi v elektrické peci o objemu 600 t. Odběrem vzorků během tavby byla získána křiv-

ka kinetiky rozpouštění přísad. Byly zformulovány technologické pokyny.
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В процессе получения металлической меди в печах взвешенной плавки одним из

продуктов процесса является шлак с высоким содержанием меди - ок. 14-15 % C\JUO.

Шлак этот подвергается процессу обезмеживания в крупных электродных, электричес-

ких печах, емкостью ок. 600 тонн. Схема печи представлена на рис. 1. Процесс

обезмеживания шлаков многократно исследовался радиоиндикаторным методом /1/.

Определялась кинетика восстановления углеродом Си_0 в печи, отстаивание металли-

ческой меди и величина ее потерь с отвалочным шлаком, параметры смешивания и сте-

пень однородности плавки а также влияние содержания окиси кальция в шлаке на со-

держание меди.

Электрическая печь работает циклически. В нее загружают кусковой известняк

и твердый высокомедистый кусковой шлак ок. 10 % шихты , кокс и заливают жидкий

высокомедистый шлак. Во время работы графитовых электродов происходит бурное

перемещение плавки и начинается процесс обезмеживания в результате реакции (1),

протекающей на электродах и на поверхности раздела шлак-кокс:

4 Си + С0
2
 (1)

Литературные данные /2/ указывают на сильное влияние содержвния кальция на
остаточное содержание меди в шлаке, связанное с увеличением поверхностного напря-

жения. Вводимый в плавку твердый шлак, отнимающий избыток тепла, может быть при-
чиной повышенного содержания меди в отвалочном шлаке. Имеея в виду вышесказанное
были проведены промышленные эксперименты с целью определения кинетики присвоения
плавкой вводимых в ее начале твердых компонентов - шлак, известняк, сильно влия-
ющих на процесс обезмеживания жидкого шлака и эффективность процесса в целом.

Среди многих окислов, которые можно употреблять в качестве индикатора, была

выбрана окись лантана, что связано с физико-химическими свойствами самого окисла
140ти ядерными свойствами радиоизотопа La.

В физико-химических условиях электрической печи окись лантана является

практически селективным индикатором шлаковой фазы. Радиоизотоп -̂ а характери-

зуется эмиссией высокоэнергетических, легко подвергающихся измерению, J* -квантов,

коротким периодом полураспада Т = 40,2 ч., что позволяет проводить без осложнений

несколько дневные измерения, а отвалочный шлак после некоторого времени не являет-

ся радиоактивным отходом.

Выли приготовлены, в лабораторных условиях, искусственно меченные куски шла-
ка и известняка. Куски шлака приготавливали путем переплавки в печи измельченного
шлака с радиоактивным окислом лантана. Было приготовлено 6 кусков массой ок.
500 г каждый и общей активностью ок. 1,5 GBq.

Меченные куски известняка приготавливали путем сверления в натуральном мате-

риале отверстий и введения в них радиоактивной окиси лантана. Отверстие забивали

измельченным известняком. Было приготовлено 6 кусков с общей активностью 1,5 GBq.

Были проведены два эксперимента. 6 первом, в плавку вводили во время загруз-

ки меченные куски твердого шлака, равномерно во времени и по поверхности печи.

Во втором эксперименте вводили меченные куски известняка.

После введения радиоиндикаторов и заливки жидкого шлака, начинался во время
контрольных спусков отбор проб шлака массой ок. 700 г. Все отбираемые во время
цикла обезмеживания пробы подвергались радиометрическому измерению на содержание
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радиоизотопа La.

Результаты измерений актиьности проб, с вычетом натурального фокз измери-

тельной системы и натуральной активности материала, с пересчетом на нулевое

время момент дозировки представлены на рис. 2-3.

Представленные результаты указывают, что н первом экчтт-р ц/еьтг- .'.-.̂ ч'г.ьый

'твердый шлак - индикатор присваивается ллг-.вкс?. з течение свух -гсл-лос^г^льикх

циклов обезмеживания, а во втором - меченный известняк - в течение о..:»ого ;.:>. кла.

Активность, получаемая во втором цикле ( ркс. 2), связана с вктинно-г. •: г. *• C I T C T C V -

ного шлака, переходящего из цикля в цикл, и разбавляемого вновь <:-.Л\'Ъ&Р\МЛ.'. ЖУ,Д-

ким шлаком.

На основе полученных результатов была рассчитана приблизительная скорость

присвоения плавкой твердого шлака - состявляга;эя ок. 6 тонн/чае.
 у
гояктер кри-

вой, представленной на рис. 3, указывает, что известняк присьг.кв^ггтея годностью

плавкой Б течение первых 5-6 часоп от момента загрузки.

Предполагая, что процесс присвоения известняка является хепрерывнкм, ста-

ционарным процессом первого порядка описываемым уравнением ( 2):

"ft- = К • а ( 1 - а ) (2)

а - степень присвоения,

t - время,

Н - постоянная процесса,

оС (3 - коэффициенты

была вычислена постоянная процесса К - 0,38 час"", а сам процесс описывается

зависимостью:

а = 1 - е " °'
38t
 С)

Полученные ре^ультетк нашли свое подтверждение в результатах статистическо;

обработки данных химического анализа плавок на содержание кальиия в шлаке. Были

сформулированы технологические указания относительно ведения процесса ооезмежк-

вания нитэка в электрической печи.

ЛИТЕРАТУРА

/ 1 / Palige, J.M. i in: Izotopowe badania dynamiki mieszania zuzla w piecu

elektrycznym. Opracowanie IBJ - ZDHM ~ IftN Mr, 176/XVI/82, nie publikovjane

/ 2 / Ванюков, А.В., Зайцев, В.Я.: Теория п;11-о;.т-тнллургических процессов.

Изд. Металлургия, Москва, 1973.
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Рис. 1. Схема электропечи обезмеживвния шлаке

1 - электроды, 2 -. печь, 3 - шлак, 4 - металл
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ROZDĚLOVÁNÍ RADIONUKLIDU STŘÍBRA 1 1 0Ag
V INDIU PŘI ZONÁLNÍM TAVENÍ

J. Branžovský, L Kuchař

ANOTACE

Experimentálně bylo provedeno zonální tavení india o čistotě 99,9 %, do něhož

bylo nalegováno 70 ppm radioaktivního izotopu Ag

Měření koncentračních gradientu příměsi Ag po prvých třech průchodech zóny

bylo provedeno štěrbinovou metodou a po 7. zóně sekční metodou- Bylo dosaženo efek-

tivního rozdělování Ag v indiu s nal

což odpovídá teoretickým předpokladům.

tivního rozdělování Ag v indiu s nahromaděním radionuklidu na konci ingotku,

АННОТАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДА 1 1 0 А « В ИНДИИ ПРИ ЗОННОЙ

ПЛАВКЕ

Экспериментально была проведена зональная плавка индия чистотой 99,9 %,

в которой было влегировано 70ррю радиоактивного изотопа Ag.

Измерение градиентов концентрации принеси Ag после первых трех прохо-

дов зоны было проведено щелевым методой, а после седьмой зоны секционным мето-

дом. Было достигнуто аффективное разделение Ag в индии с накоплением радио-

нуклиде в конце слитка, что отвечает теоретическим предпосылкам.
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ÚVOD

Použitelnost. krystalizačních metod r-'.finace kovů je limitována hodnotou rozáě-

lovacílio koeficientu příměsi v základním Kovu. Znalost tohoto koeficientu je tedy

nezbytná pro posouzení efektivnosti zvolené met-ody.

Kovnovážný rozdělovači koeficient lze stanovit natematiCkou cestou z prflbéhu

křivek solidu a likvidu rovnovážného binárního diagramu základní kov - příměs /1/.

V reálných podmínkách segregačních pochodu se příměs rozděluje ne podle rovnovážné-

ho ro/.aolovacího koeficientu к , ale podle efektivního rozdělovacího koeficientu

k
j f
, který v sobě zahrnuje vliv reálných podmínek při krystalizaci jako je např.

rychlost krystalizace, stupeň promíchávání taveniny, difúze. Efektivní rozdělova-

či koeficient lze vypočíst z rovnovážného rozdělovacího koeficientu.podle rovnice

Burtona, Prima a Slichtera při znalosti nebo vymezení skutečných krystalizačních

podmínek. Efektivní rozdělovači koeficient lze stanovit také experimentální cestou,

která je založena na vyhodnocování koncentračních profilů před a po průchodu rozta-

vené zóny ingotem při zonálním tavení. Pro získání koncentračních profilu se mimo

jiné analytické metody s výhodou používá radiometrických metod /14/.

5VSTEMATIKA BINÍRNÍCH SOUSTAV INDIUM-PŘÍMES

Při systematickém studiu rovnovážných binárních soustav indium-příměs vycháze-

li autoři ze souborných atlasů binárních soustav /2,3,4,5/, z ročenek Diagramy so-

stojanija metalličeskich sistěm /6/ a dalších původních prací z odborných periodik.

Až dosud bylo různými autory experimentálně prostudováno okolo 7O binárních

soustav indium-příměs, avšak pouze pro 43 soustavy byly sestrojeny více či méně

úplné binární diagramy.

Indium v tekutém stavu rozpouští téměř všechny prvky periodické soustavy.

V tuhém stavu je rozpustnost příměsí omezena. Značnou rozpustnost v tuhém stavu ma-r

jí chemické analogy india - prvky III. b podskupiny (Ga a Ti) a nejbližší sousední

prvky periodické soustavy - prvky II. b podskupiny (Mn, Zn, Cd a Hg), prvky IV. b

podskupiny (Sn a Pb) a dále z V. b podskupiny vizmut.

Pro všechny ostatní chemické prvky jsou fyzikálně chemické faktory, určující

vzájemnou rozpustnost tak nepříznivé, že jejich rozpustnost je velmi omezena a je-

jí experimentální stanovení velmi obtížné.

Podle způsobu chování jednotlivých příměsových prvků při krystalizaci india

byly binární diagramy roztříděny do čtyř základních skupin /viz obr. 1/.

К I. skupině, binárních diagramů patří příměsové prvky, které zvyšují teplotu

tání india a tvoří peritektický typ diagramů. Rovnovážný rozdělovači koeficient

těchto příměsí je větší než jedna, к > 1 a jejich praktické odstranění krystalizač-

ními procesy je obtížné.

Do II. skupiny binárních diagramu jsou zařazeny prvky, které snižují teplotu

tání india a které současně vykazují značnou rozpustnost v tuhém stavu a s indiem

tvoří eutektický typ diagramů. Rovnovážné rozdělovači koeficienty všech prvků jsou

menší než jedna к < 1. U binárního diagramu soustavy In-Tl je oblasti mezi solidem

a likvidem na straně india velmi úzká, takže hodnota rovnovážného rozdělovacího

koeficientu thalia je velmi blízká jedné.

К III. skupině binárních soustav byly přiřazeny příměsové prvky, které snižu-

jí teplotu tání india a jsou v indiu velmi málo rozpustné. Z těchto binárních dia-
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gramu nebyla většinou stanovena experimentální křivka solidu. Všechny tyto příměsi

budou mít hodnotu rovnovážného rozdělovacího koeficientu mnohem menší než jedna,

k
Q
 « 1 .

Nejpočetnější skupinu příměsí tvoří systémy monotektického typu, které autoři

zařadili do IV. skupiny. Z dosud známých binárních soustav se jedná o 26 příměso-

vých prvků. Do této skupiny patří prvky s \LQ< 1 a bude možno do ní zařadit i větši-

nu ostatních prvků, jejichž binární diagramy nejsou dosud známy.

Výpočet křivek solidu a likvidu soustav indium-příměs

Pro výpočet rovnic křivek solidu a likvidu a stanovení hodnot rovnovážných

rozdělovačích koeficientu byla použita extrapolační metoda /1/ s termodynamickou

kontrolou vypočtených křivek v oblasti nízkých koncentrací příměsí podle kriteria

Hayese a Chipmana /7/. Pro tyto výpočty byly jako výchozí konstanty použity teplo-

ta tavení čistého india t
M
*156,4°C /8/ a latentní teplo tání india ДН

М
*3265 J.

•mol"
1
 /9/.

Byly vypočteny rovnice křivek solidu a likvidu pro 10 soustav indium-příměs

Mg, Zn, Ga, Cd, Sn /Те/, Pt, Hg, Pb a Bi. Rovnice křivej jsou vyjádřeny polynomem

2. stupně ve tvaru:

V
x
s V

x
s

b
L'

X
L + t,

M

kde a X^ jsou koncentrace solidu a likvidu v at.%, t
g
 a t- jsou příslušné teplo-

ty solidu a likvidu v °C.

Vypočtené parametry a
g
, b

g
, a

L
, b

L
 rovnic křivek solidu a likvidu jsou shrnuty

v tabulce 1. V této tabulce je také uveden teplotní rozsah platnosti rovnic.

Tabulka 1

Soustava

In-Mg

In-Zn

In-Ga

In-Cd

In-Sn

/In-Te/

In-Hg

In-Pt

In-Pb

In-Bi

Parametry rovnic křivek

a
S

-0,0922

O,7319

2,4020

0,0253

0,0433

19,8090

-2,2875

3,200

-O,0032

0,3694

b
s

1,1867

-7,7698

-28,3120

-2,3638

-1,7733

2,4006

-5,8715

-6,4OO

0,2920

-11,3871

solidu a

a
L

-O,1429

0,038

0,0512

-O,OO63

0,0243

49,8110

-0,0700

0,3232

0,0017

-0,0264

likvidu

b
L

1,5857

-2,8701

-3,9571

-1,5827

-1,2971

5,4053

-2,6404

-2,7232

0,3117

-3,2563

Rozsah platnosti
od tjj po teplotu / C/

16О

143,5

80

148

143

16О

1О8

154

159

72

Všechny vypočtené rovnice křivek solidu a likvidu vyhovují v oblasti nízkých

koncentrací velmi dobře termodynamickému kritériu /7/. U některých soustav indium-

-příměs jako např. u soustavy In-Ag, In-Cu, In-Li, In-Na apod. nebyla dosud publiko-

vána křivka solidu. Nejnovější diagram soustavy In-Ag uvádějí autoři /1O/. Jedná

se o eutektický typ binárního diagramu s teplotou eutektické reakce tg - 144°C, kon-

centrace eutektika je «v 3,2 at%. Křivka solidu nebyla dosud experimentálně stanove-

na. Matematicky byla vypočtena z experimentálních bodů křivka likvidu. Na základě
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Hayes-Chipmanovy rovnice (7) byla ke křivce likvidu dopočítána křivka solidu a

předběžně stanovena hodnota rovnovážného rozdělovacího koeficientu stříbra v indiu

к = 0,09. Tato hodnota odpovídá experimentálním výsledkům Kasatkiny /11/, která

určila extrapolací hodnotu к = 0,06.

ROVNOVÁŽNÉ ROZDĚLOVACf KOEFICIENTY PŘÍMĚSÍ V INDIU

V tabulce 2 jsou shrnuty autory vypočtené a předpovězené číselné hodnoty rov-

novážných rozdělovačích koeficientů. Pro srovnání jsou uvedeny i hodnoty к jak

je publikuje Vigdorovič /12/ a extrapolované hodnoty к pro příměsi Ni, Cu, Ag po-

dle /11/.

Tabulka 2 Hodnoty rovnovážných rozdělovačích koeficientů

Prvek

3

11
12
13
14

15
16
25
26
27
28
29
3 0

3 1

L i

Na

Mg

A I

S i

P

S

Mn

F e

Co

N i

Cu

Zn
Ga

k o lim

~ 0,06
~ 0,06

1,33
<O,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
<0, l
<0,06
<O,37

0,14

ko/12/

> 1

~0,4
- 0 , 7

~0,01
~0,08

Prvek

32
33
47
48
49
50
51
52
78
79

8 0

81
82
8 3

Ge

As

Ag

Cd

I n

Sn
Sb
Те
P t
Au
Hg

TI
Pb
Bi

к , .o lim

< 0,1
< 0,1

~0,09
0,67
1,00
0,73

< 0,1
~ 2,2

0,43
< 0,1

0,45
~ 1

1,07
0,29

k o

0

1
< 1

0

~ 1
> 1

~ 0

/12/

,72
, 0 0

,75

,6

kQ /11/

~0,06

Z hodnot к sestavených v tabulce byl sestrojen korelační graf závislosti

k
Q
 na atomovém čísle příslušného přímesového prvku - viz obr. 2. Z této závislosti

je patrná určitá periodicita hodnot к v jednotlivých periodách, oddělených vzájem-

ně inertními plyny, které jsou prakticky nerozpustné. Maxima tvoří ve 3. periodě

hořčík (k
Q
 > l), ve 4. periodě zinek ( к <l). V 5. periodě tvoří maximum samotné

indium s hodnotou к = 1 a v 6. periodě tvoří maximum thalium к = 1 a olovo s hod-

notou k
Q
 = 1,07. Telur, který podle Grochowského /13/ tvoří s indiem peritektický

typ binární soustavy, tedy к > 1 nezapadá do systému periodicity.

ZONÁLNÍ TAVENÍ INDIA

Uspořádání celého zařízení pro zonální tavení sestávalo z evakuované křemenné

trubice o světlosti 50 mm, pohybového zařízení, odporové pícky a vakuové čerpací

soustavy. К přetavování india byla použita tenkostenná grafitová lodička o délce

350 mm s půlkruhovým průřezem o průměru 20 mm.

Jako výchozí materiál pro experiment bylo použito indium o čistotě 99,9 %, do

něhož bylo nalegováno cca 70 ppm radioaktivního izotopu Ag110 Legování bylo prová-

děno při teplotě 600 С pro získání dobré homogenity celého vzorku.

Parametry zonálního tavení: délka zóny 40-50 mm, rychlost posuvu 1,1 mm/min,

vakuum ~1 Ра. Celkem bylo provedeno sedm průchodů zóny ingotkem.
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RADIOMETRICKÉ STANOVENÍ KONCENTRAČNÍHO PROFILU

Pro sledování rozložení radionuklidu ve vzorku byla volena štěrbinová metoda

detailně popsaná např. v práci /14/, která je výhodná v tom, že umožňuje stanovení

bez destrukce vzorku. Uspořádání aparatury je takové, že ingotek pojíždí konstantní

rychlostí pod lízkou štěrbinou, která usměrňuje svazek záření do detektoru. Úroveň

záření je funkcí koncentrace radionuklidu, tedy proměřením celého ingotku se stano-

ví koncentrační profil rozložení příměsí. Detekovaná příměs radionuklidu Ag má

výhodný poločas rozpadu 235 dnů, takže pokles aktivity vlastního izotopu během ce-

lého měření byl zanedbatelný.

Měření rozložení příměsi Ag byla prováděna po prvních třech zónách a vý-

sledky jsou graficky znázorněny na obr. 3.

Po tavení poslední 7. zóny byl ingotek podroben měření rozložení příměsi sekč-

ní metodou. Princip metody spočíval v tom, že ingotek byl rozřezán po 0,5 cm, kaž-

dý kousek zvlášt zvážen a změřena jeho aktivita. Průběh koncentrace Ag podél in-

gotku po 7. zóně je zobrazen také v obr. 3.

ROZDĚLOVACÍHO KOEFICIENTU

Pro výpočet efektivního koeficientu při znalosti tří po sobě jdou-

cích koncentračních profilu byla volena metoda Burrise, Stockmana a Dillona /15/,

spočívá v řešení integrální rovnice:

í/
X

kde: C
n
/x/

C
n - 1

/ X
/

L

koncentrační průběh po n-té zóně

koncentrační průběh po /n-l/-té zóně

délka roztavené zóny /cm/

Vlastní výpočet rozdělovačích koeficientu byl prováděn na počítači ODRA-1203

pro délku zóny L * 5 cm. Průměrná hodnoty pro jednotlivé zóny a výsledný efektiv-

ní rozdělovači koeficient jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3 Efektivní rozdělovači koeficienty Ag v indiu po jednotlivých průchodech

Průchod

1

2

3

ef průměrný

0,78

0,75

0,81

k
ef výsledný

0,78
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Tabulka 4 Experimentální hodnoty efektivních rozdělovačích koeficientů stříbra,

v indiu

Rychlost mm/min

2,0

1,0

0,5

0,3

ko

Vertikální tažení rnonokr.
india s rotací ingotku
Kasatkina /11/

к AG v indiu

0,52

0,22

0,12

0,07

extrapolováno
0,06

Horizontální zonální
tavení bez rotace
Autoři

k
e f
 A G

1 1 0
 v indiu

0,78

vypočteno
0,09

ZÁVĚR

Bylo provedeno systematické studium binárních soustav indium-příměs. Byly vypoč-

teny rovnice křivek solidu a likvidu a stanoveny hodnoty rovnovážných rozdělovačích

koeficientů pro 10 příměsových prvků v indiu, a to pro Mg, Zn, Ga, Cd, Sn /Те/, Pt,

Hg, Pb, Bi. Dále byly předběžně stanoveny a nebo odhadnuty i hodnoty к pro některé

další příměsi, u kterých nejsou dosud dostatečně experimentálně prostudovány oblas-

ti nízkých koncentrací příměsí. Nově byla sestrojena grafická korelační závislost

hodnot rovnovážných rozdělovačích koeficientů na atomovém čísle příměsového prvku

v indiu. Z této závislosti je patrné, že všechny příměsové prvky ze skupin I. a až

Vili. a a skupiny I. b Mendělejevový periodické soustavy mají velmi malé hodnoty к ,

což dává teoretický předpoklad pro jejich snadné odstranění krystalizačnlmi rafinač-

ními me todami.

Bylo provedeno zonální tavení india s nalegovaným radionuklidem Ag . Bylo

zjištěno, že při zonálním tavení india dochází к efektivnímu rozdělování stříbra

v indiu, přičemž se obohacuje konec ingotku. V tabulce 4 jsou shrnuty hodnoty efek-

tivních rozdělovačích koeficientu stříbra v indiu zjištěných Kasatkinou /11/ při

vertikálním tažení monokrystalu Czochralského metodou s protisměrnou rotací krysta-

lu vůči kelímku při různých rychlostech tažení a pro porovnání i hodnota efektivní-

ho rozdělovacího koeficientu stříbra
 1 1 0

Ag v indiu к _=O,78 zjištěné autory z cca

75 měření po horizontálním zonálním tavení india bez intenzivního promíchávání ta-

veniny při rychlosti krystalizace 1,1 mm/min. V této tabulce jsou dále uvedeny i

hodnota experimentálního rozdělovacího koeficientu stříbra v indiu к = О,Об

získaná extrapolaci efektivních rozdělovačích koeficientu z údajů Kasatkiny /11/

a hodnota rovnovážného rozdělovacího koeficientu к , . = 0,09 získaného z nedplného

binárního diagramu In - Ag.

Jako velmi vhodné se ukázalo použití radioizotopické metody к označení efektiv-

ního rozdělování příměsového prvku a radiometrické štěrbinové měřicí metody к urče-

ní koncentračního profilu aktivní příměsi po zonálním tavení india.
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VYUŽITÍ JADERNÝCH METOD V PRAXI
OCELÁREN TŽ VŘSR

B. Kisiel, V. Adamec, P. Komárek, S. Pietro

ANOTACE

Využívání radionukiidů a jaderných metod v Třineckých železárnách má dlouhole-

tou tradici. Počátkem šedesátých let zde byla vybudována vlastní radioizotopová la-

boratoř. Po deseti letech samostatné činnosti byla laboratoř převedena do VIJHŽ

v Dobré.

Počáteční období bylo zaměřeno na studium zdrojů vměstků v oceli exogenního

původu metodami aktivního i neaktivního stopování.

V posledních letech byly provozní aplikace radionukiidů začleněny do výzkumu

technologie výroby oceli na kyslíkovém konvertoru, a to nejprve v rámci simulova-

ných pokusných taveb na martinských pecích, později při záběhovém provozu kyslíko-

vé konvertorové ocelárny, šlo o znečištění oceli popelem koksu, rozpouštění legur

v pánvi, proces odfosfoření, odsíření aj.

V současné době počítáme s využitím jaderných metod při hledání optimální

technologie výroby ocelí špičkové jakosti. Ve výhledu je i plynulé lití.

АКНОТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ

ЗЛБ0Д0В TŽ VSSR

Использование радионуклидов и ядерных методов в Тржинецких металлургических

заводах имеет долголетнюю традицию. В начале 60-х годов здесь была создана соб-

ственная редиоизотопнэя лаборатория. По истечении десяти лет самостоятельной

деятельности лаборатория была переведена в НИИЧМ в Добре.

В начальном периоде здесь изучались источники включений в стали экзогенного

происхождения методами активного и неактивного мечения.

В последние годы производственное применение радионуклидов было включено

в исследование технологии производства стали в кислородном конверторе, в первую

очередь в рамквх симулированных экспериментальных плавок в мартеновских печах,

а потом при пуске кислоролно-конверторного сталеплавильного завода. Вопрос ка-

сался загрязнения стали пепла кокса, растворением легур в ковше, процессов

обесфосфоривания и обессеривания и т.п.

В настоящее время мы рассчитываем использовать ядерные методы для поиска

оптимальной технологии производства стали сверхвысокого качества. В перспективе

намечается непрерывная разливка.
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V Třineckých železárnách VŘSR jsou bohaté zkušenosti s řešením technologických

proDlémů pomocí jaderných metod. Do r. 1971 jsme provozovali vlastní dobře vybave-

nou radiochemickou laboratoř, která po zřízení resortního radioizotopového pracoviš-

tě v rámci VÚHž Dobrá přešla pod jeho správu, část laboratoře byla přebudována na

provozně experimentální základnu к zajišĚování pokusných prací na výrobních agregá-

tech v TŽ VŘSR. Některé práce a dosažené výsledky jsou uvedeny v /1/.

Nová etapa v aplikaci jaderných metod v TŽ VŘSR souvisí s technologickou pří-

pravou výroby oceli v konvertorové ocelárně. V předstihu bylo třeba odzkoušet zá-

kladní metalurgické postupy pánvové metalurgie, zejména nauhličování oceli v pánvi

pevnými nauhličovadly a rozpouštěni některých feroslitin v pánvi vč. zjištění ne-

gativních dopadů na jakost oceli, jakož i prověření odsiřovací a odfosfořovací

účinnosti konvertoru v provozních podmínkách KKO TŽ VŘSR.

NAUHLlCOVáNÍ OCELI PEVNÝMI NAUHLIČOVADLY - PŘECHOD POPELA NAUHLIČOVADLA DO OCELI

Dosud převládal mezi oceláři názor, že nauhličování oceli v průběhu odpichu je

technilogicky nežádoucí jev, který při vyšším rozsahu nauhličení vede ke zhoršení

jakosti oceli. Proto též detailní technologické předpisy na martinských ocelárnách

zakazovaly vyšší nauhličení oceli v pánvi než 0,05 % pří výrobě výšeuhlíkových oce-

lí z obav před zhoršením jakosti oceli. Tato provozní praxe přetrvávala desetiletí,

jednak proto, že к nauhličování byly к dispozici jen dva druhy nauhličovadel, a to

otěr z vysokopecního koksu s obsahem popela od 10 % výše a mletý elektrodový zlom,

který je velmi čistý, ale v dnešní situaci s hospodařením elektrodami, pro elektr.

obloukové pece prakticky nedostupný.

Konvertorová technologie zaručuje nejvyšší technickoekonomické efekty v přípa-

dě maximální stabilizace technologie vedení taveb na konvertoru, kdy konvertor slou-

ží jen jako zkujnovací agregát produkující nízkouhlíkovou nedesoxidovanou ocel s do-

končením tavby na požadovanou jakost v pánvi na zařízení pánvové metalurgie.

К této variantě vedení taveb je ale nezbytné mít к dispozici více druhů nauhli-

čovadel a dobře vybavené zařízení pánvové metalurgie.

Při hledání dostupných a vhodných pevných nauhličovadel pro výše uvedený účel

jsme úsce spolupracovali s radioizotopovou laboratoří VÚHŽ Dobrá.

Vzhledem к tomu, že naše petrochemie má к dispozici sovětskou ropu, která se

vyznačuje vysokým obsahem síry, nejsou z hlediska obsahu síry к dispozici vhodné

odpadní uhlíkové produkty /např. petrolejový koks/ a proto též bylo ve Slovnaftu

Bratislava zrušeno zařízehí к výrobě petrolejového koksu.

Proto přicházejí v úvahu jen uhlíkové produkty z hutních koksoven jako koks-

-hrášek nebo otěr z vysokopecního koksu, koks pro uhlíkovou výdusku nístějí vysokých

pecí, smolný koks a importovaný z SSSR antracit, který lze z ZSNP Žiar nad Hronom

kalcinovat. Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti uvádí tabulka č. 1. Chemické slože-

ní popelu koksu-hrášku a koksu pro uhlíkovou výdusku vyráběného v TŽ VŘSR uvádí ta-

bulka č. 2. Je to výsledek rozboru tzv. "ročního" vzorku.

V petrochemii existují i další uhlíkaté látky, jejichž výskyt je dostatečný,

zejména saze, smola, popř. grafit, ale ty pro vysoký obsah vodíku a zejména velmi

nízkou měrnou hmotnost se bez dalších úprav nedají к danému účelu použít. Jejich

další zpracování pro využití jako nauhličovadel při výrobě oceli je dořešeno jen

v některých západoevropských zemích a jsou nabízena pod obchodními názvy CARBON atd.
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Jsou drahá, od cca 1 000 DM/t výše a vzhledem к vysoké roční spotřebě jsou prak-

ticky nedostupná.

Z výše uvedeného vyplývá, že prověření přechodu popela koksu do oceli při po-

užití tuzemských nauhličovadel bylo nezbytným krokem před jejich využíváním v pra-

xi konvertorové technologie a jedinou použitelnou metodou bylo jeho aktivní znače-

ní pomocí radionuklidu Ce 141.

Byla převedena řada zkušebních taveb jak v simulovaných podmínkách "konverto-

rovi" technologie na oc. II ?Z VŘSR před náběhem konvertorové ocelárny, tak po je-

jím uvedení do provozu pro ověření reprodukovatelnosti výsledku. Zjištěné výsledky

přechodu popele koksu do oceli jsou dokumentovány v tab. 3. Propočet rozdělení

kysličníků popela nauhličovacího koksu mezi struskou a kovem je uveden v tabulce 4.

Z -výše uvedených tabelovaných údajů vyplývá, že převážná část popela z nauhli-

čovacího koksu přechází do strusky.

0 tom, že se na konvertorové ocelárně ve značném rozsahu využívá různých dru-

hů nauhličovadel, svědčí údaje o jejich spotřebě v roce 1986.
*

Druh nauhličovadla Roční spotřeba

kalcinovaný smolný koks 5 052 t

kalcinovaný antracit 420 t

koks hrášek-výroba v TŽ 4 800 t

koks hrášek - šverma 6 176 t

r.auhličovací tek. sur. železo 26 643 t

DÍLČÍ

Při výrobě oceli s vyšším obsahem uhlíku v podmínkách kyslíkové konvertorové

ocelárny TZ VŘSR se používá na základe výzkumného ověření různých druhů pevných na-

uhličovadel к nauhličování tavby v pánvi v průběhu odpichu.

Vyvinutá metodika aktivního značení nauhličovadla pomocí radionuklidu Ce 141

umožnila dojít к těmto závěrům:

1. Při použití koksu pro uhlíkovou výdusku s 6-8 % popela a koksu-hrášku s 10-13 %

popela, při nauhličování oceli v pánvi o 0,30 - 0,60 % uhlíku-, tvoří podíl po-

pela, který přejde do oceli max. 3 - 4 % z celkového jejího výskytu znečištění

oxidickými vměstky.

Při použití jako nauhličovadla kalcinovaného smolného koksu s 0,3 % popela pře-

jde do oceli max. O,05 % г celkového jejího znečištění oxidickými vměstky.

2. Při rozsahu nauhličení vyšším než 0,12 % uhlíku je pro zabezpečení dostatečné

homogenity oceli v pánvi třeba provést prodmýchání oceli v pánvi argonem nebo

dusíkem. Pro zhomogenizování 180 t tavby je optimální doba dmýchání 8 minut.

3. Při větší měrné spotřebě nauhličovadla je podíl vměstků z popela poněkud vyšší

/průměr spotřeby koksu u taveb 1-3 byl 4,66 kg/t/, podíl vměstku z popela 1,57 S

u taveb 4-6 pak 7,56 kg/t a 1,68 %/.

4. Při nauhličení z nižšího obsahu uhlíku v tavenině je propal uhlíku nauhličovadlč

větší.

5. Pro snížení propalu nauhličovadla, lepší jeho osvojení a zajištění reprodukova-

telnosti výsledků je nezbytné používat suché nauhličovadlo /obsah vody шах. О,2

a zrnitosti 5 - 1 0 mm.
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ROZPOUŠTĚNÍ LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD FeCr a FeMn V PÁNVI

V projektu výstavby KKO v TŽ VŘSR n.p. byla zahrnuta rovněž výroba středně

legovaných ocelí mangano-křemíkových a mangano-chroraových. Převedení těchto značek

ocelí, vyráběných dosud na SM pecích oc. II neslo s sebou dosud nezodpovězenou otáz-

ku rychlosti rozpouštění kusových legur přidávaných do pánve tak, jak si to vyžado-

vala technologie výroby na kyslíkových konvertorech. Dalším otevřeným problémem by-

la otázka rovnoměrnosti chemického plození takto legovaných ocelí v celém objemu

licí pánve a vhodnost homogenizace oceli argonováním po nalegování surové oceli-

Byla zvolena metoda značení kusových legur pomocí radionuklidů 198-Au, 51-Cr,

181-Hf, 182-Ta, 110m-Ag a 122-Sb, tak, aby bylo možné vzájemně odlišit druh i kuso-

vost souběžně dávkovaných legur do pánve. Značné legury v podobě krychlí s rozměry

hran 50, 75 a 100 mm byly opatřeny ve svých geometrických středech otvory, do kte-

rých byly zavedeny značkující radionuklidy. Takto značené kusy byly pak s požadova-

ným množstvím legur dávkovány do pánve během odpichu ocele z pece. Po homogenizaci

argonem byla ocel odlévána obvyklým způsobem do kokil.

V celém technologickém toku výroby pokusných taveb byly odebírány vzorky oce-

li pro kvantitativní hodnocení spekter gama záření. Rovněž na válcovnách byly ode-

brány z různých míst ingotú a sochoru vzorky pro posouzení konečné chemické homo-

genity oceli.

Sérií pokusných taveb bylo průkazně doloženo, že na základě dosažených výsled-

ků lze pokládat možnost legování oceli kusovými legurami do pánve během odpichu,

v plném rozsahu za reálnou.

Není zanedbatelná také skutečnost, že na základě příznivých výsledku bylo

upuštěno od projekce a výstavby tavičích pecí legur v KKO. Dlužno však dodat, že

otázky velké kusovosti legur a samotné technologie pánvové metalurgie zůstávají

i nadále otevřeny.

PROZKUM PROCESU ODFOSFOŘENÍ A ODSÍŘENÍ V KYSLÍKOVÉM KONVERTORU POMOCÍ RADIO-

METRICKÝCH METOD

Odfosfoření oceli

Průběh odfosfoření byl zkoumán u 4 taveb při výrobě těchto značek ocelí:

60 SiCr /Vk/, 100 ČSD MnTi /Vk/, 75 ČSD, С 78 /Vk/. К radiometrickému značení by-

lo použito radionuklidů 32 P s poločasem rozpadu 14,3 dnů ozářeného v jaderném reak-

toru v kombinaci s předslitinou ferofosforu s obsahem P 16 %. Upravený ozářený

vzorek ferofosforu definované hmotnosti byl uzavřen v plechové nádobě, kde byl za-

sypán práškovým železem a spolu se zátěží byl vhozen do prázdné pánve před nalitím

surového železa.

V průběhu technologie výroby oceli v kysl. konvertoru, během pánvové metalur-

gie a odlévání byly odebírány vzorky kovu, «trusky a plynných zplodin spalování

v kysl. konvertoru v podobě kalů získávaných v místě vyústění potrubí plynočistír-

ny do žlabu. Získané vzorky byly hodnoceny radiometricky a také kontrolně analyzo-

vány chemicky.

Hodnocení výsledku zkoumání odfosfoření nepřineslo v plném rozsahu představy a

očekávané cíle. Bylo to mimo jiné způsobeno:

a/ nepřesnými analýzami vzorků v laboratoři TŽ

b/ rozdílnými údaji mezi vypočtenou hmotností ocelí v tavbě a údaji na jeřábové vá-

ze nebo údaji o vyrobené oceli dle tabulkových hmotností ingotů
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с/ nepřesnými údaji o hmotnosti strusky

d/ zkouminím jen pevného dietu. Zcela nepostižitelný zůstal P^^c rozpustný ve vodě.

e/ nebylo možno provádět několikeré přerušení foukání kyslíku, odběry vzorku oceli

a strusky

f/ použití ozářeního vzorku ferofosforu neskýtalo nejvhodnější podmínky pro výzkum

uvedeného problému.

Závěry г tohoto zkoumání:

a/ Z fosforu obsaženého ve vsázce zůstává v oceli 8-11 %, do strusky přechází

76 - 81 %, úletem odchází 10 - 14,5 %.

Dle uplatněné radiometrické metody se v některých případech podíl P v úletu

zvyšoval na dvojnásobek na úkor nižšího množství ve strusce, což je nepravděpo-

dobné .

b/ Koncentrace P ve vodních kalech odcházejících z plynočistírny je vysoká a ko-

lísavá.

Během zkujňování oceli 0^ v kysl. konvertoru dosahuje 1,8 až 2,55 mg/l, mimo

zkujňování v závislosti od fáze tavby činí 0,10 -1,1 mg/1.

c/ Zpětnou redukcí P ze strusky, která se dostane z konvertoru do licí pánve,

přijde 78 až 95 % do oceli při odlévání.

Odsíření oceli

Průběh odsíření byl zkoumán u 3 taveb ve výrobě oceli 95 ČSD Vk /z tavby/ a

С 84 /Vk/. Stopování S a jejich sloučenin se provádělo radionuklidem 35 S s poloča-

sem rozpadu 86,1 dne, který plně vyhovuje daným podmínkám výroby oceli, zpracování

a měření vzorků. Dodaná skleněná ampule s čistým radionuklidem byla v plechové nádo-

bě rozlita, zasypána po okraj práškovým železem a v zavíkovaném stavu se zátěží vho-

zena do prázdné pánve před nalitím sur. železa.

Odběry vzorku ocele, strusky a úletu v podobě kalů byly prováděny obdobně jako

u "odfosfoření" oceli včetně vyhodnocování vzorku /radiometricky a chemicky/.

Hodnocení výsledků zkoumání odsíření přineslo objektivnější výsledky než při

"odfosfoření oceli". Závěry z těchto zkoumání jsou tyto:

a/ Z bilančních zdrojů síry dodaných do konvertoru zůstává asi 50-60 % v oceli,

30 % ve strusce a 10-15 % uniká ve spalinách. Pevné částice jsou zachycovány

v podobě kalů a část S zůstává ve vodě. Celk. S v pevném úletu činí asi 1,5 -

2 7 í

b/ Zpětná redukce S do oceli ze strusky, která se dostane z konvertoru do pánve,

dosahuje při šetření radiometrickou metodou 61 - 75 %.

Podrobný popis a hodnocení výsledku zkoumání obou pochodu jsou к dispozici

v radioizotopické laboratoři ve VT?HŽ Dobrá.

LITERATURA

/1/ Hons, J., Mrázek, Kubíček: Jaderné metody a radionuklidy v hutnické praxi.

Hutnické aktuality 6/1984
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Tabulka 1 Příklady charakteristik použitého sušeného nauhličovadla

Druh nauhličovadla

1

2

3

4

Koks pro výdusku
sušený Tž

Koks hrášek
sušený ТЙ

Kalcinovaný
smolný koks

Kalcinovaný
antracit ZSNP

Vlhkost

(%)

0,10

0,20

0,17

0,26

Popel

(%)

8,25

10,32

0,30

4,88

Prchavé
látky
(%)

1,12

1,01

0,45

0,46

"S"

0,51

0,69

0,30

0,83

"C"

(%)

89,05

86,04

98,5

95,0

< 2

67,46

1,00

28,5

-

•zrnitost
2-4

20,53

1,10

1.9,25

-

4-10

12,50

14,52

17,2

-

(mm )

10-16

53,80

12,25

-

16-20

26,10

-

-

20

3,48

_

20,-

Tabulka 2 Chemické složení popela z koksu v %

Oxid

Fe2°3
МП0

S 1 0
2

A1
2
O

3

CaO

MgO

Koks hrášek T2

9,65

0,11

50,96

26,90

2,58

2,27

Koks pro výdusku
TŽ

11,94

0,22

44,08

31,84

2,78

2,35

Oxid

P2°5
Ti 0 2

Na2O

к
2
о

S 0
3

Obsah popela
ve vzorku ( %)

Koks hrášek TŽ

0,49

1,12

0,68

2,88

2,32

13,56

Koks pro výdusku TŽ

0,82

1,34

1,30

1,82

1,47

7,51



Tabulka 3 Oxidické vměstky v oceli z nauhličovaných provozních taveb

Tavba
číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Druh
nauhli-
čovadla

1

1

2

2

Stanovení
vměstků

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

1

ch

1

ch

Celkem

452,7

376,8

416,9

368,7

434,7

266,4

397,0

137,0

317,0

140,0

753,6

Obsah ppm

z popela

8,25

5,89

5,53

8,56

8,23

4,86

8,09

3,87

7,99

4,30

6,44

průměr

1,82

1,56

1.33

2,32

1,89

1,73

2,04

2,82

2,52

3,07

0,85

Podíl z popela, %

max.

2,31

3,20

2,19

2,97

2,52

2,21

2,93

3,48

4,14

3,75

1,34

min.

1,31

1,00

0,77

2,00

1,54

1,23

1,52

2,47

1,43

2,77

0,46

Poznámka: Způsob stanovení vměstkfl: ch - přímou chlorací, 1 - elektrolytickou izolací



Tabulka 4 Propočet rozdělení kysličníků popela koksu mezi strusku a kov

Tavba

X
2

3

4

5

6

7

8

9

Druh
nauhličovadla

1

1

2

2

Hmotnost tavby
(kg)

76 800

75 500

72 000

78 750

81 100

78 450

84 500

82 800

75 000

Hmotnost popela

(kg)

29,04

29,28

25,36

53,28

45,12

45,60

64,57

66,66

29,12

Popel v kovu
(kg)

0,634

0,445

0,398

0,674

0,667

0,381

0,684

0,662

0,483

Popel ve strusce
(kg)

24,406

28,835

24,962

52,606

44,453

45,219

63,886

65,998

28,637

-•ж
44,80

64,80

62,72

78,05

66,65

118,69

93,40

99,69

59,29



VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI ZPRACOVÁNÍ
PRŮBĚHU OPOTŘEBENÍ LOŽISKA

V. Bejček

ANOTACE

Referát je zaměřen na využití výpočetní techniky při zpracování experimentů

měření tlouštky mazacího filmu pomocí radionuklidu Se a měření opotřebení valivé-

ho ložiska pomocí radioizotopové metody.

Přínosem je znalost přesného průběhu opotřebení a identifikace havarijních

stavů v reálném čase a zejména možnost ověření nových konstrukčních iSprav a použití

nových typů maziv při znalosti stavu opotřebeni příslušných částí ložiska.

АННОТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОЦЕС-

СА ИЗНОСА ПОДШИПНИКА

В докладе описывается использование электронно-вычислительной техники пря

обработке результатов экспериментов измерения толщины смазочной пленки с помощью

радионуклида ое и измерения износа шарикоподшипника с помощью радиоиаотопвого

метода.

Результатом является знание точного хода износа и идентификация аварийного

состояния в реальном времени и, особенно, вогможность проверки вовнх конструкцией

них изменений и использования новых типов смааок при звании состояния износа от-

дельных частей подшипника.
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vědecký výzkum na mnoha pracovištích v zahraničí i v ČSSR, týkající

se vlivu maziva v exponovaných místech v ložisku na trvanlivost a životnost vali-

vých ložisek, přispívá к optimální možnosti návrhu konstrukce valivého uložení. Ne-

méně důležitá je volba maziva při znalostech jeho fyzikálních a chemických vlast-

ností pro valivé uložení. Zhodnocením vlivů, které působí na průběh opotřebení va-

livého ložiska, lze snižovat intenzitu opotřebení a zpřesnit prognózu technického

života strojního zařízení.

Jako rozhodující pro posouzení vlivu různých faktoru na průběh a intenzitu

opotřebení se jeví oddělení povrchů tloušťkou maziva při vhodných provozních para-

metrech.

světovým trendem je využití tribotechnické diagnostiky jako jedné

z metod bezdemontážní diagnostiky pro průběžnou kontrolu opotřebení. Míru' opotře-

bení ovlivňuje řada faktorů, které mohou působit ve vzájemných interakcích. Radio-

izotopová metoda s aktivací valivého tělesa tokem neutronu v jaderném reaktoru po-

skytuje vysokou citlivost měření bez demontáže součásti.

V předloženém referátu jsou uvedeny dílčí výsledky výzkumu prováděného v rám-

ci řešení státního badatelského úkolu III-3-7/4-1O "Zvyšování Životnosti funkčních

ploch valivých a třecích dvojic". Experimenty byly vyhodnoceny s využitím počítače

ADT 4 410 programy sestavenými v jazyce FORTRAN.

Pro stanovení vlivu tloušťky mazacího filmu na opotřebení valivého ložiska

bylo nutno zjistit skutečnou tlouštku mazacího filmu v reálném ložisku, obr. 1.

Podle zásad dimenzionální analýzy a teorie podobnosti byly na zkušebním zařízení

R-mat2E nastaveny parametry experimentu, prováděného metodikou uvedenou v lit. /1/.

Modelové měření tlouštky mazacího filmu bylo porovnáno s teoretickými výpočty po-

dle Hamrock-Dowsonovy teorie /2/.

„ _ ,
 fi
- „0,68

 r
O,49

 w
-O,O73 ,, -O,68k,

Hmin " T~
X

1TÍ JT U A + U B V A + V B
, kde V * fu + v i u = — = — 2 — ', v = — A

 ? ;

u m.s" - střední rychlost ve směru pohybu

v m.s" - střední rychlost kolmo na směr pohybu

* MPa.s - dynamická viskozita při provozní teplo-

tě a atmosférickém tlaku

E* MPa - ekvivalentní modul pružnosti

E
". 2

R (mm) - ekvivalentní poloměr křivosti
л

ve směru pohybu

R
AX -*ВХ

RAx + *Вх
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G = — = E' x об i

W =

a

k = ~ •'

Byl sestaven obecný program elastohydrodynamického bodového kontaktu nekon-

formních povrchů pro výpočet parametru mazání. V konstrukčních výpočtech části

strojů se kontakt dvou povrchů vyskytuje velmi často a proto je uveden podrobnější

popis programu.

Vstupní veličiny programu:

modul pružnosti tělesa A a tělesa В

... Poissonova konstanta tělesa A a tělesa В

... poloměr tělesa A v rovině X a v rovině Y

... poloměr tělesa В v rovině X a v rovině У

... rychlost povrchu těles А а В ve směru X

rychlost povrchu těles А а В ve směru У

... teplota v místě kontaktu

... normální zátěžná síla

..• drsnost povrchu tělesa A a tělesa В

Výstupní veličiny programu:

g - ... bezrozměrný parametr viskozity

g - ... bezrozměrný parametr pružnosti

a mm ... velká poloosa kontaktní elipsy

b mm ... malá poloosa kontaktní elipsy

к - ... parametr elipticity

6" MPa ... kontaktní tlak

0 - ... bezrozměrný parametr rychlosti

G - ... bezrozměrný parametr materiálu

W - ... bezrozměrný parametr zatížení

H . - ... bezrozměrná minimální tlouštka mazacího filmumm
h - ... bezrozměrná centrální tloušťka filmu
cen

h /um ... tloušEka vrstvy mazacího filmu

E
A'

E
B

fV^B
R
Ax'

R
Ay

^х'^у
U
A'

U
R

V
V
B

T

F

R
aA'

R
aB

MPa

mm

mm

m.s
-1

m.s
°C
N

um

X - ... parametr mazání

<*s MPa"
1
 ... tlakový koeficient

M MPa.s ... dynamická viskozita při provozní teplotě

Vlivem nestacionárních podmínek může v oblasti elastohydrodynamického kontaktu

nastat tření elastohydrodynamické, tření smíšené a hydrodynamické. Podle Johnsona

/3/ lze s dostatečnou přesností určit oblast provozování kontaktu podle čtyř para-

metrů:

- parametru viskozity g

- parametru pružnosti g

- parametru zatížení přechodové oblasti g,

- parametru rychlosti přechodové oblasti g_
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V programu jsou testovány provozní podmínky kontaktu na základě Johnsonova

testu a jsou vyhodnoceny i parametry hydrodynamického mazání.

Mezivo, především jeho stlačitelnost, viskozitně-tlaková a viskozitně-teplotní

charakteristika, podstatně ovlivňuje tloušťku mazacího filmu. Tyto charakteristiky

jsou závislé na chemickém složení,viskozitě změřené za atmosférického tlaku, schop-

nosti fyzikální a chemické reakce s třecími povrchy, koncentraci přísad v mazivu,

velikostí a ohebností molekul, mezimolekulových silách a frakčním složení maziva.

Závislost kinematické viskozity na teplotě je dána podle Walthera:

) + с) Т ш
 = к, kde с, к, m jsou konstanty

V~ mm .s ... kinematická viskozita při provozní teplotě

a lze vyjádřit velikost kinematické viskozity při dané teplotě, jestliže známe ki-

nematickou viskozitu při dvou teplotách T, a T_ . Tyto hodnoty byly určeny na základě

měření a jsou uloženy jako data pro maziva /olej OL-JO, 0L-J2, B3V, 0T-K18, motoro-

vou naftu, 0A-PP80, 0A-PP90, syntetický olej/ a další maziva dle vlastního zadání.

Viskozitně-tlaková charakteristika je závislá na chemickém složení maziva a na

obsahu polymeru. Závislost dynamické viskozity na tlaku je vyjádřena Barusovým

vztahem:

\ ш \ • exp(<*.p), kde p (MPa) ... tlak.

Tlakový koeficient je však závislý např. na teplotě, frakfiním složení maziva, ob-

vodové rychlosti a tlaku. Pro maziva československé výroby nebyl dosud určen.

Roelands /5/ zahrnuje do závislosti i vliv teploty a určuje tlakový koeficient jako

převrácenou hodnotu, tzv. fiktivního asymptotického izoviskozního tlaku p. .

xv, as

Určení tlakového koeficientu na základě různých teoretických vztahu i z mož-

ného experimentálního určení zahrnuje v sobě řadu nevyřešených problémů, především

v důsledku vzájemné interakce pestrosti používaných mazacích olejů, skladby použí-

vaných přísad, třecích povrchu, různých prostředí a pracovních podmínek. V příštím

období by se měl výzkum zabývat upřesněním výpočtové metody především při stanovení

tlakového koeficientu e>C.

Opotřebení valivého ložiska bylo měřeno pomocí radioizotopové metody. Princip

měření je uveden v lit. /A/, v referátu je uveden pouze postup související s výpoč-

tovým algoritmem.
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Radioizotopová metoda umožňuje průběžnou kontrolu opotřebení ložiska bez nut-

nosti jeho demontáže. Po aktivaci kuliček ložiska je vznikající abrazívní otěr uná-í

šen mazivem v uzavřeném okruhu a indikován měřícím zařízením. Pro vyhodnocení prů-

běhu opotřebení je nutno stanovit etalony, jejichž aktivita je srovnatelná s předpo-

kládanou aktivitou otěru. Byly zhotoveny kapalné etalony ze zlomků kuliček, které

byly současně aktivovány neutronovým tokem jaderného reaktoru. Během experimentu

byl měřen pokles aktivity etalonu.

Adhezivní otěr ložisek byl měřen po ukončení experimentu na vnějším kroužku

ložiska, kleci a vnitřním kroužku ložiska. Program byl sestaven pro stanovení prů-

běhu křivky celkového opotřebení z dat aktivity abrazívního otěru kuliček ložiska,

získaných měřením pomocí radioizotopové metody.

Vstupní veličiny programu:

N ... počet dat měřené aktivity plaveného otěru

TI ... čas od začátku zkoušky do měření aktivity etalonu před prvním

prvním experimentem

OBO ... obsah maziva v okruhu

OBK ... obsah maziva v kyvetě

R ... počet nádob s aktivním otěrem po skončení každého experimentu

ASTOP(R ) ... aktivita otěru v první až R-té nádobě měřená po skončení každého

experimentu

S ... počet etalonu

-Al(s) ... aktivita etalonů v první až S-té nádobě měřená před začátkem expe-

rimentu

Ao(s ) ... aktivita etalonů v první až S-té nádobě měřená po ukončení experi-

mentu

G ( S ) ... hmotnost etalonu v první až S-té nádobě

TSTAR ... čas od začátku zkoušky do spuštění experimentu

TAST ... čas od začátku zkoušky do doby měření aktivity ASTOP R

A M ( I ) ... i-tý záznam měřené aktivity plaveného otěru za daný časový interval

Výstupní veličiny programu:

- počet vstupních dat, který závisí na intervalu vyhodnocení opotřebení, velikost

intervalu se zadává z klávesnice

- hodnoty měřené aktivity v jednotlivých časových intervalech, přičemž první hodno-

tou měřené aktivity je hodnota pozadí změřená před začátkem experimentu

- hodnota opotřebení v mikrogramech v jednotlivých časových intervalech

- hodnota opotřebení v mikrogramech s opravou na možný zachycený otěr v jednotli-

vých časových intervalech. Algoritmus výpočtu vyrovnávací křivky byl zvolen na

základě modelového měření, během výpočtu je prováděn test na překročení celkové

hmotnosti otěru.

- součet hmotností otěru jednotlivých částí ložiska v časovém intervalu zadaném

z klávesnice s možností volby měřítka grafu.

Program umožňuje vykreslení tří křivek:

První křivka zobrazuje závislost naměřených aktivit AM(l) radioaktivní hmoty plave-

ného abrazivního otěru během experimentu v daném časovém intervalu v závislosti

na čase. Naměřená aktivita v daném časovém intervalu je opravena na pozadí /odečtena
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první hodnota = hodnota pozadí/, spád aktivity etalonů/ přičemž velikost aktivity

v daném intervalu je porovnána s nejbližší hodnotoa aktivity etalonu a dále je namě-

řená aktivita přepočítána na hmotnostní množství odpovídající obsahu maziva v okru-

hu к poměrnému množství etalonu. Předpokladem je rovnoměrné rozložení abrazívního

otěru v olejovém okruhu.

Druhá křivka je hypotetická závislost abrazivního opotřebení v daném časovém inter-

valu s opravou na možný zachycený otěr v rnikrogramech. Relativní pokles měřené ak-

tivity v daném časovém intervalu je způsoben záchytem částic v olejovém okruhu.

Předpokládáme, že relativní pokles měřené aktivity je minimálně roven aktivitě

zachycené hmotnosti abrazivního otěru.

Třetí křivka zobrazuje hypotetickou závislost abrazivního opotřebení v daném časo-

vém intervalu procentuálně zvýšeného na základě skutečně naměřeného celkového otě-

ru po skončení experimentu.

Program umožňuje podrobnou analýzu opotřebení v době záběhu a degradace ložis-

ka. V těchto časových intervalech se měřilo s malým časovým záznamem. Experimenty

na základě výsledku programu můžeme posoudit z hlediska sledování

- rychlosti záběhu

- doby exploatace ložiska

- sklonu křivky opotřebení v době exploatace

- citlivosti průběhu opotřebení na náhodné zatěžování

- citlivosti na opakované rozjezdy ložiskového uzlu.

Modulová stavba programu je předpokladem pro řízení experimentu v reálném

čase. V každém časovém intervalu mimo vstupních hodnot pro zjištění elastohydrody-

namických parametrů mazání pro výpočet minimální tlouštky mazacího filmu a vstup-

ních hodnot experimentu opotřebení valivého ložiska radioizotopovou metodou jsou

určeny

- minimální tloušřka mazacího filmu

- parametr mazání

- celkové opotřebení kuliček valivého ložiska.

Změnou parametrů experimentu /zatížení, frekvence otáčení, doba trvání experi-

mentu, teplota olejové náplně, typ maziva, počet aktivních kuliček/ lze ověřovat

průběh opotřebení ložiska, citlivost na jednotlivé parametry a jejich vzájemnou

interakci.

Porovnáním opotřebení valivého ložiska s parametrem mazání lze zařadit zkou-

šené valivé ložisko do několika oblastí, zajistit volbu vhodný-h provozních para-

metrů minimální opotřebení v elastohydrodynamickém bodovém kontaktu ložiska.

Při parametru mazání Л *"1 závisí hodnota opotřebení na fyzikálních a chemic-

kých vlastnostech povrchů v kontaktu. Režim mazání v této oblasti je nežádoucí, do-

chází к meznímu tření a v důsledku toho к velmi rychlému opotřebení nebo i zadření.

V oblasti parametru mazání X » 1 až Л
 ж
 1,4 dochází к běžnému provoznímu

opotřebení valivých ložisek při zvyšující se tloušťce mazacího filmu.

Optimální provozní podmínky ložiska s minimálním opotřebením jsou dány veli-

kostí parametru mazání kolem hodnoty Xs
 1,5.

Při návrhu ložiskového uzlu, který často rozhoduje o kvalitě konstrukce stroj-

ního zařízení, je třeba objektiviě posoudit tribologické poměry a provozní paramet-

ry zařízení.
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Důležitým faktorem ovlivňujícím spolehlivost a životnost strojního zařízení

při zvýšených nárocích na zatížení, rychlosti a výkonnosti je mazivo jako integrál-

ní konstrukční prvek.

Přesnost konstrukce ložiska a exploatace s vybraným typem maziva úzce spolu

souvisí. Kvalitní mazivo uplatní svoje vlastnosti pouze v kvalitně konstruovaném

ložisku a naopak kvalitní ložisko projeví přednosti své konstrukce pouze s použitím

к daným provozním parametrům vybraného maziva.

Tento komplexní přístup vyžaduje interdisciplinární spolupráci konstruktéru,

technologů a tribologů.

Významným ekonomickým přínosem při exploataci ložiska s využitím tribotechnic-

ké diagnostiky je co nejhospodárnější využití maziva a možnost jeho dalšího optimál-

ního využití. Přínosem diagnostické metody zjištění opotřebení pomocí radioizotopo-

vé metody je mimo jiné také znalost přesného průběhu opotřebení ložiska, včasná

identifikace havarijních stavů, upřesnění výměnných lhůt maziva a v neposlední řa-

dě možnost ověření nových konstrukčních úprav a použití nových typů maziv při zna-

losti stavu opotřebení příslušných částí ložiska.
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ZHODNOCENÍ A ZÁVĚRY KONFERENCE
„ Využití radionúklidových metod
v hornictví a strojírenství"

Ve dnech 2.-4. června 1987 se konala v hotelu Vsacan ve Vsetíně pod názvem

"Využití radionuklidových metod v hutnictví г strojírenství" celostátní konference

se zahraniční účasti a s jednacími jazyky čeština a ruština. Na její organizaci a

vysoké odborné a technické úrovni se podíleli zástupci těchto organizací:

Komise České rady ČSVTS pro jadernou techniku Praha,

Československá komise pro atomovou energii Praha,

Výzkumný ústav hutnictví železa Dobrá,

Státní výzkumný ústav materiálu Praha,

Vysoká škola báňská Ostrava,

Dům techniky ČSVTS Ostrava.

Přípravný a organizační výbor, který zasedal i v průběhu konference a v závěru

konference i v plénu zhodnotil spolu se všemi československými i zahraničními účast-

níky celou konferenci, formuloval takto její závěry:

Všichni účastníci konstatují, že konference ve všech svých záměrech a aspek-

tech splnila svůj účel a přispěla svým obsahem i rozsahem к dalšímu prohloubení

poznání teorie i praxe aplikace radionuklidových metod v hutnictví a strojírenství

v ČSSR a v přenesené formě ve výměně poznatků a informací i v ústavech a na praco-

vištích radionuklidů zúčastněných zemí RVHP, a to zejména v metodické i interpretač-

ní technice i ve výrobně technické problematice.

Všichni českoslovenští i zahraniční účastníci děkují všem přednášejícím za hod-

notné i podnětné referáty, všem organizátorům a spolupořadatelům za vzornou organi-

zační přípravu i technické, hospodářské a společenskopolitické zabezpečení vlastní-

ho jednání konference s mezinárodní účastí.

Na konferenci bylo předneseno cellřem 40 odborných referátů, z toho 15 referátů

zahraničních účastníků v ruštině. Ze «ahraničí bylo přítomno 21 účastníků z BLR,

NDR, MLR a PLR.

Pro všechny účastníky byly zejména přínosem nové vědeckotechnické poznatky

z oblasti difúze kovů, zonálního tavení jako přípravy vysoce čistých látek krystali-

začními metodami, poznatky o rozdělovačích koeficientech prvků příměsí v binárních

i ve vícesložkových systémech, výzkum opotřebení strojních součástí, z oblasti sle-

dování životního prostředí, rentgenové flurescenční analýzy, autoradiografie a pře-

devším široce interpretovaných stopovacích metod využívajících radionuklidů a akti-

vační analýzy. Byla uvedena řada aplikací radionuklidových metod při řešení konkrét-

ních technologických, výrobních a jakostních problémů při výrobě oceli v konverto-

rech, v pánvové metalurgii i při plynulém lití oceli i neželezných kovů na zaříze-

ních různé konstrukce. Dále byla projednána problematika průzkumu homogenity, ne-

stejnorodosti a strukturních parametru slitin a sledovány korozní procesy a problé-

my pomocí radionuklidů. Byly prezentovány aktuální problémy z oblasti neželezných

kovů, získávání kovů z druhotných surovin i návrhy metalurgického zpracování kovo-

vých materiálu z likvidace jaderně energetických zařízení. Byly zdůrazněny i ekono-

mické přínosy těchto prací na úseku vývoje a optimalizace technologických procesů

i metodických postupů.
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Konference konstatovala, že se na jedné straně snižuje počet pracovníků v ra-

dioizotopových laboratořích ČSSR, zhoršují se podmínky a morálně zastarává přístro-

jová technika a na straně druhé se neustále oprávněně zvyšují technicky významné

a perspektivní požadavky na aplikaci radionuklidů v technologiích někdy nezbytných,

formulovaných jako požadavky uživatelů z řad hutních a strojírenských podniků na

řešení aktuálních výrobních a jakostních problémů pomocí jaderných metod. V tomto

směru se jeví i nezbytným prohloubení dosavadní mezinárodní spolupráce v rámci RVHP,

a to cestou jak vzájemných konzultací problémů, tak výměny pracovních postupu a vy-

užívání společně konstruované i unikátní přístrojové techniky.

Účastníci konference doporučují, aby se podobné národní akce s mezinárodní

účastí pořádaly v pravidelných časových intervalech tří až pěti let. Dále doporuču-

jí, aby byla československým odborníkům a spolupracovníkům ze závodů, škol i ústa-

vů umožňována širší účast na podobných vědeckotechnických konferencích s aplikací

radionuklidových metod pořádaných jak národními organizacemi zemí RVHP, tak i na

jednáních mezinárodních konferencí pořádaných pod patronátem RVHP i ostatních mezi-

národních organizací zaměřených na aplikaci radionuklidů v technické praxi.

Účastníci děkují ČSKAE a ÚISJP v Praze 5-Zbraslavi za účinnou pomoc a podporu

při vydání sborníku této konference.
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