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Ing.Josef Bárta? Akad.Karel Mazaneo**
I
VOSM Vítkovioe^FoKulta hutnioká VŠB Ostrava

HODNOCENÍ MEZIKRYSTALOVÉ KOROZE Á VRUBOVÉ HOUŽEVNATOSTI OCELI

Austenitické nizkouhlíkové nestabilizováné oceli typu CrNiMo
jsou pro své vyvážené mechanické a korozní vlastnosti používány
jako konstrukční materiál energetických zařízeni pracujících za
vyšších teplot/V* Závažným problémem těchto ocelí je však jejich
náchylnost,kromě vzniku karbidiokýoh fází(obvykle typu M

2
»C^)

(
 ke

vzniku intermetalických fázi při jejich dlouhodobé exploaxací za
zvýSených teplot /?/. Důsledkem těchto procesů je modifikace dosi
hované úrovně jak mechanických, tak i korozních vlastnosti /3,Ь,'.
Kromě toho při exploataei za zvýšených teplot může docházet i к
mikrosegregaoi škodlivých příměsí, z nichž se v prvé řadě jedná
o mikrosegregaci fosforu na hranice zrn,resp.na fázová rozhraní

f

což superpozičně dále může ovlivnit_dosahovanou úroveň hodnocených
vlastností předmětného typu oceli

S ohledem na závažnost rozvoje výše uvedených degradačníoh
procesů je předložená práce zaměřena na kvantitativní hodnoceni
odolnosti oceli 03Cr17Ni13Mo3 proti rozvoji mezikrystalové koroze
a stanoveni úrovně zkřehnuti po odstupňovaných dobách izotermioké-
ho žíháni v teplotním intervalu 600 až 75O°C.

Materiál a experimentální technika

К hodnocení byla použita ocel 03Cr17Ni13Mo3 vyrobená za pou-
žiti technologie VaUuvit o následujícím chemickém složeni (v hm jt):
0,019#C; 1,35£Mn| O,37?žSií 0,028^; O,O18?6SJ 17,6iÍŽCr; 13,87$Г1;
2,78#Mo a 0„0127#N . Z plechu o tlouštice 50 nun byly po rozpouště-
clm žíhání(1050 C/voda) odebrány v podélném směru zkušební tyče
o rozměrech 15x15x160 nm P

r o
 zkoušky vrubové houževnatosti a zku-

šební tyče 0 17x130 ш pro zkouSenl náchylnosti к mezikrystalové
korozi. Tyto zkuSební tySe byly dále isotermicky žíhány za teplot:
600,650,675,700 a 750°C/voda, přičemž doby žíháni odstupňovány
v rozmez! 1 až 500 h(ve vybraných případech až 1000 h).

Po rozpcuštěclm žíhání byla struktura studované oceli auste-
nitioká s obsahem delta feritu 0,4 až 1,2j6. Velikost austenitickýob
zrn odpovídala 4 stupni podle ASTM. Ve výchozím stavu byly stanove-
ny následující průměrné meohanioké vlavtnosti: "SU 0,2 =210 MPa;
R = 517 MPa} AS = ЗЗ56 a Z = 7 ^

Náchylnost к mezikrystalové korozi MKK byla hodnocena рошос£
elektrochemické potenoiokinetioké reaktivace(EPR)/5/. Tato expe-
rimentální technika umožňuje kvantitativní hodnoceni rozvoj« pro-
cesů vedoucích к precipitaci oástio na hranicích zrn a vyvoláva-
jících zde chemickou heterosenitu. Zkřehnuti pak bylo hodnoceno
pomocí teplotně oasové závislosti hodnot vrubové houževnatosti
(KCV) při pokojové teplotě.

Zkušební vzorky při použiti teohniky EPR měly rozměry /
Hodnoceni se uskutečnilo na mikroprocesoroví řízeném korozním
systému M 350 v prostředí 0,5MH

2
S0JL + O,O1>KSCN při teplotě elektro-

lytu ЗО С. Na vzorku vyleštěném diamantovou pastou(i^um) byla
vymezena pracovní plocha 1 om*. Po pasivaoi vzorku po dobu 2 min
v elektrolytu při potenciálu 0,2VSC£ a reaktivaci rychlosti
0,8mVs-1 v oblast1*0

г
2У

5СЕ až po dosaženi korozního potenciálu

- 3 -



byla stanovena hodnota náboje Q, z velikosti ploohy pod reaktivaô-
ní křivkou jako měřítko náchylnosti к MEK/V. Detaily provedení
této hodnotící techniky byly již dříve popsány /£/•

Pomooí světelné mikroskopie a ŘEM(Tesla BS-ЗОО) bylo prove-
deno podrobné hodnocení charakteru napadeni povrchu vzorku po
aplikaci metody EPR. Lomové ploohy zkoušek vrubové houževnatosti
byly také podrobeny mikrofraktografioké analýze pomooí ЙЕН, Struk-
turně fázová analýza byla provedena na el.mikroskopu Jeol 2000 CX
a mikroanalyzátoru JXA-733.

Popis a rozbor výsledku

Hodnoty reaktivaSního náboje(Q) pro zvolené teploty a doby
žíhání jsou vyneseny na obr. 1. S prodloužením doby žíhání se zvy-
šují hodnoty Q) po žíhání za teplot 675 * 700°C bylo pozorováno
výrazné maximum po žíhání 400 resp.400 h. Při žíhání za teplot
600 а б50°С byl v rozsahu zvolené výdrže zaznamenán pouze syste-
matický vzrůst hodnoty fd s tím, že maxima bude pravděpodobné*
dosaženo po výdrži delší než 1000 h. U vzorků žíhaných za teploty
750 С bylo dosaženo velmi nízkých hodnot reaktiva&ního náboje a
zjiStěné ploché maximum(Q V. 0,05С cm""

2
) leží při izotermické vý-

drži okolo 100 h. Za této teploty již zřejmě nedochází к rozvoji
náchylnosti к МКК.

Podle teploty a doby žíhání na zcitlivění se měnil i způsob
napadeni hranic zrn, pozorovaný po reaktivaci povrchu vzorku. Při
všech zvolených teplotách izotermického žíhání nebylo do doby
žíhání 12 h pozorováno napadení hranic zrn. Například po žíhaní
675°C/24h bylo nejprve zjištěno nespojité napadení hranic zrn
lokalizované do trojných bodů. S prodlužující dobou žíhání na této
teplota se intenzita napadení hranic zrn zvětšovala, takže po cca
200 h lze zaznamenat spojité, poměrně intenzivní, napadení hranic
zrn« Charakter spojitého napadeni se však také měnil. Po žíháni
až do oblasti odpovídající dosažení шах.hodnoty reaktivačního
náboje(Q = 1,0С«сш"

2
 а t=384 h) korozní napadení hranic zrn pro-

bíhalo v úzkých,ale poměrně hlubokých brázdách. Po delších do-
bách žíhání bylo napadení sice měl5i

f
 ale zasahovalo poměrně ši-

rokou oblast s dobře viditelným précipitaient. Souvislé napadení
hranic zrn bylo rovněž pozorováno u vzorku žíhaného na teplotě
65O°C po dobu 500 h.

Po žíhání na teplotě 75O°C bylo pozorováno pouze nespojité
napadení hranic zrn(t = 96 h)j avšak po žíhání po dobu 500 h byl
na hranicích zrn detekován výskyt hrubého precipitátu, který je
diskontinuálně vyloučen bez náznaků korozního napadení« Souhrnné
výsledky hodnocení náchylnosti к МКК jsou uvedeny na obr.2 ve
formě modifikovaných Rollasonových C—křivek. Zároveň jsou zde vy—
neseny i křivky odpovídající úrovni reaktivaoního náboje Q=O

f
5C-omT

z

(nespojité napadení) a Q=0,7 Com"
z
( souvislé napadení hranic srn).

Podle orientačního zhodnocení lze předpokládat, že slabou náchyl-
nost к МКК lze pozorovat již v případě, je-li hodnota Q- 0

f
05C-omi~.

Souhrnné údaje teplotně Sašové závislosti vrubové houževna-
tosti jsou uvedeny na obr.3. Uvedené hodnoty KCV představuji prů-
měr ze tří měření. Jak plyne z obr.3, se vzrůstem teploty a s
prodloužením doby žíháni dochází к výraznému poklesu dosahované
úrovně hodnot vrubové houževnatosti. Pro porovnání je na tomto
obrázku uveděna, jako standardní, hodnota KCV=29O J cm"

2
, která

odpovídá hodnotě stanovené ve výchozím stavu(po rozpouštěcim



žíhání).
Z fraktoerafioícé analýzy vyplymtio, že Xoaové plochy zkoušek

vrubové houževnatosti po Sibásni na tepï-OftS 6OO°C{t-^^ až 700 h)
byly ve vä©ch přlpadsob tranařsrysialickó tvárná* U v&orku žíhaného
650 C/500h byl ioícábie iajištSa na lomovýon plcoháeh ssfcoušek KCV
výskyt interRryö-üalio'iyoa tvársoyeh oblastí{obr.4a) s jesaným přeci—
pitátem(obr. 4b). S© vssrustem toploty a e prodloužení» doby izoter—
miokóho žihásif. jsa losaovýoai ploo?aácíi zkouSek KCV převládal výskyt
interkrystaXiokyeh ťvarnýoh. o b a s t í «Na obr.4o je uveden příklad
lomové plochy po šíMoi 700oC/30Qh s detailosa vylouoených precipi-
tátu na i»ter!ss?yotaliová 1 oasová ploš© uveáíínyjB na oby« 4d. Jak plyne
z obr,3, po žiTůású. 73O°C/3OO b. toyl stupoa akfoba«tí naJvStSí. lia
intexferystalickýoli lionových plocliaoh afcouäefc KCYÍobr.̂ i©) byly z j i l-
těny pomSraë hrabe á C ^ )

Z provedenélio rozboru vyplývá, že největší náchylnost к МКК «e
zjišťuje po žíhání яа teploty 65О až 675 C(obr,1,obr.2). Za tSobto
teplot převládá preeipiíaoe Karbidu typ« МрэрА a v souhlasu s "шо-
de lem ochuBerí" 3© tak vyvolává. sr-̂ ySesá ssácbylíiost к 24КК« Při hod-
noceni vrubové houževnatosti však bylo зjištěno nejxstenaivnSjaí
zkřehnuti ze teploty žífeásal 750°C, resp.již ?00°с, kdy po dolaíoh
dobáoh žíháni byla sjištejaa -vÝî asná precipitace intextnetalických
fází(jraenovitě sa teploty 750 Cj typu <r a X .Stupán zkřehnutí také
do určité jairy ovlivnilo tanožství a velikost precipitátů vylouče-
ných na hranicích izrîî.(c5brs4d,obr.4f).

Ze vasájeaaaého porovnání reaktiva&alho náboje (obr« 1 ) e charak-
teru lomových ploch sskouSek vxtsbové noot^evnatosti je vidět, že při
zvýšeni hodnoty Q mají. lomové plochy КСУ obvykle transkrystalioký
tvárný charaktere Po ž£hání oâpovidajiciisi ratixiiau hodnoty Q byl
zjišťován na lomových plochách KCY lokalisovaay výskyt interkrys-
talických tvárných oblastí. Rozsah jejich výskytu se zvětšoval, při
jednotlivých teplotách, žíháni./s prodlužující зе dobou žíháni(odpo-
vídá dobám žihání.kdy náchylnost к МКК se snižovala, hodnota Q se
snižuje-viz obr.15. Z těchto výsledků Xze usuaovat, že při snížení
náchylnosti к МКК zřejrae dochází к diskontinuálni interkrystalové
precipitaci intarmetalických fáaí při současném snížení nmožství
karbidické ráze« Přitom však dochází ke snížení kohezní pevnosti
na hranicích ara a dosahované hodnoty KCV jsou nižší.Uvedená předs-
tava však vyžaduje podrobnější experimentální ověření.

Závěry

V předložené práoi byly shrnaty výsledky hodnocení náchylnosti
oceli O3Cr17Ni13Mo3 к МКК na základě hodnoc3ní reaktivaoníbo náboje
(technika EPR) a pomoci modifikované' Rollaaonovy C-křivky*Sou5asnS
bylo provedeno hodnocení rozvoje zkřehnuti předmětného typu oceli
na základě zjištěných teplotně oasových změn hodnot vrubové hou-
ževnatosti (KCV) po dlouhodobém isotermickém žííaání v teplotBÍia in-
tervalu 600-750 °C.
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Ing., JL^ln . л..-ьъ::>:- Akademik Karel
DOC. Ing. /liO..,.,... Г ,..;.•.!, l^SO, SVUOIS

n-artar;sit i y-:í :> \Л-У::\..'íRSiticko austenitickč; kcroaivsàorri*
oceli legované ai .л г;i J.2~15%Cr a 4-65Ж. sa pouaivsrjí nejen ve
vodní energetice; ;,'•.. я ir/sxuje se o je j ich použit í i" v jaderné
energetice, P"?íp-, n^ -^rízeních, pracujících ze. zvýšených tep-
lot., Při komplpmi> i;;.-Лиссеп! doaahovaoyeh mechanicko SE-aler-
gických viÄiätnou-ci -;O1ÍO-;Ú typu ocelí bylp s j i s teno. že px-\ dlou-
hodobé isotermicktí -;ýór-ži aa teplotě 4OO'JC dochází '3.13:7ей к prud-
kému poklesu vrübc'yv- hoaževíiatosti / 1 / , ale taká ke zrneriár; ko-
rozní olekl:,:ocní:-'A:.o\:.J'cb v las tnos t í . Y souvislost i s Drecipirací
chromen boha... í- -̂.ч̂ .-: ••/ лагг-ici ss mění sejináxia s t a b i l i t a pasivx-í-
ho stavu a s r..i í.:-:;viíejíci charakter korosního napadení,

pr-eàlos.înd рг-асе ze proto zabývá jak studied sněn korozne
. lektrocha^ickyeh vlascnoatí a charakteru korozního napadeni,
•L. :.• tu.4č ./̂ .a.ílor:-. strukturních smës,s probíhajících př i dlouhodo-
bé If--1

 <'.:"-LC-«-(Í výdrži na teplotě 400 С п ocel i typu Crl3?iKi4%.
Je:]Dři . !Jtí; -)e cifj]..? nbiasnit příčiny posorovaných ssen v las t-
г-:-.-í 7 nâ'ï-asnoEti ;" ̂  aj íatěné změny aikroairukturT".,

КЗ imd^.; h; .L̂  i-i'uiiï.a provozní tavbs.s ",y^o'Dir;.a "i. olekcrie-
.., - ub.: и :!•:".-rf' •--•:••• :; '. vJřftriá ss tepla na pl̂ oir/v o l'.,:i:..íce 6C~^

p
2O'̂ O°C/:'i;., ,'::rví. ••• s ох̂ вш. dosažeal ЬОШ.С.,£Й:.З2"-:£ r.'r-Tenaitieii-e

ti4..ktur-j ' .s •:.;..; м;:пуи obsaiiem zbytkového austóricu)
Ž Í Í J ^ Í v irAr.^L- -tické oblas t i teplot me s i Ac, :5cC°3) a Ac
60Sj/óu/y'i:čur'h ~ pro s i skáni heterogenní st^-álr-.rcy ;v.")?er.'j

ÍE i'^'i t-i;5ÍU::! (popUŠ tënjiTn Э Jl&popuŠt ř ДУШ ) ., '";r':;idj" t jp

Po L'b'u sajcladních t,fpeeh tepelného ^pracování A) r L) ïiasledove-
lo , . -v." --•. c-\zé Síhá^í aa teplotě 400uC po dobu o»500Ch 3 ndale-

bn uohlLj.Zc-r'iiùi nr; vzduchu. Ha vzorcích bjly stajiovfcnj koro2~
eluktroohemipk(5 vlnstrjcsti aa pou í i t í potencioki^eticke sesta-

vy Tacuasel v pv.j-:^;эс:£ v,5M H?SOA + 0,01v KSČM .'.'..'', 1С hociaoce-
Til byl.:, po už it-a jieiuda reaktivace'po dosaříení pliií pa^ivity ř

пт ' J Í Í 1 -r.rlíc:' " р;!.;/л..и1ип1 "ávySováni a sniř.ov&ií potenciálu postu-
pĚú /5/ : --0:77 —i* 0,5'У" ••-»• -Oj TV, se á̂icX-aiaoa Icr3.t2.2ki pa&i-
Ví.řní í r ibicir ó. ; ric>-:!: ".••/aíaí proudové hustoty :)л з procháse^í-
cích /•ito.jj ^,,,J"' - . , t ИоЛ'дггу j,„ a iwláate pak Cnf pri'p« peraër
^^:C. •'.''/ tri'u^îi sï.';i':-);.li ...i pasivního stavu s j áoďs í rcu '"Гт-куги
•.?.í-uRíGh druhů koroze, zvlažte mesikrystalové /4/. Cherakier ko-
i-czïiiho napairní při použití uvedené metodiky byl hodnoe^ia pomo~
cí řádko vac íh o elektroriového milcroskopu -JSM 50A» Px-o strukturné
fázovou analysu brio použito světelné a elektronové' mikroskopie
(replikační teo.iniky" a elektronové difrakce. Ha zkiíšebních
v orl ích byln dále stanovena tvrdost HV30.
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Tepelné opracování A)

Při Iccroř/aě elektrochemickém aeřs^í bjlo srpïtérao* íc; do-
sahovaná hodnot:/ kritické pesiva&aí pTovšlové bestol:;? ve stavu
po zakalení i po uásloaípíeim izotermickém žiaáaí "да teplotě
400 С jsou рсшёгйё aír,ké (v rasměsí 22 а2 28 m " " )

'& žvace se projevuj & &'& DO prodloužení doby isoterraieke "rýávze
na teplotě 400 С feaâ. 500h). Saëny velikostí р:;?оз2уеЬ ixi'boju
odpovídajících hodnotám д.,, & -JL. s v sávígloati sa /ïobe íKotsr-
mické výdrže Xi:a té co iup'ibtë, ;fäou patrxiy з obr, la, каз Je
rovněž uveden průběh tv^doeti Ш'30„ Jak v^plýVá з pr-räbehu hodnot
С а С „ stabilita pasivního títavu, ktsyá ĵe po ysiraXení (ve
sravu PA) vysoká (C =0; se v průběhu čiol̂ 1 íaotermioJre î rodlisvy
na teplotě 40СГС snSSut1e a od doby 2000b je рошег C„:Cl> 80%.
Studiiuu povrchů po provedeném alektrochemiickáa тё:?ейх ̂ prokázalo
výskyt místních drubů koro^eí j©clná ss тлак pfevármo o íiapadení

ifáéb h í ikli i t e l i > á
y j p p

mezifásovébo yozhrarií, nikoliv o ffiesite^taloYûu L'û -osi, >terá
u tohoto typu výcho^xbo tepelaého zpracovéaz nabyla a^ištena
(obr. ID),

Průběh změn tvrdosti EY3Ö (ofer» la) 5 e v oasovém údobí
6 až 5000h souhlasný s průběhem hodnot C, ; v oasovéja úseku 5 až
3000h tvrdost varůstá (dosahuje hoôaot •rj'é'êlch пей va stava po
zakalení) a při dalšíxa prodlouěeirC doby izotermické -výdrže se
tvrdost, již nemění» Při studiu replik bjla prokásána ve p-iiiktu—
ře píítoEin.ost precipitátvi avô jiho ürtihtio ?í?i irratšícb. časech
vzniká précipitât denariticisé morfologies identifikovaný ронюс!
elektronové d i frakce .jako částice typu JVLX (obr. 1c). Při clel-
aích dobách izoterinického žíhání (nad 1000b) se mění Gox\ťolo£ie
i velikost precipitující.eh íSástic, které se vyskptuýí j-ak v mat-
rici, t*k 'лс\ ïîritonmych fásor^cb řosbi"jex'.ícb. ySelne lir&rlc щ
(obr, Id).

Přítomnost výae uvedežiábo pr-ecipitatu Je ::ïi'-e;ji:,Ê příliî -ou
jak zvýšení tvrdosti, tak taká shoršení stability'pasivního stavu
a rozvoje místních typů кого se. Yshleöe^a к chorale % era napadení
lze usuzovat j že z-dê  zřejmě nedochásí к spojit earn oehuacvájsí hra-
nic zrn, které podmiňuje :scitlivšní к mesikrystalové кого si.

Tepelné zpracování B)

Jak již bjlo uvedeno, \*sniká při zpracování B) heterogenní
struktura s karbidy vyloučenými převážně n& hranicích srn původ-
ního austenitu» Tuto heterogenitu výchozí struktury a přítoránost
karbidů typů Mo-,Cg lze sřejmě spojovat se zjištěným zhoršením ko-
rozně elektroefíémlckých vlastností a také se snížením tvrdosti ve
výchozím stavu oproti předchozímu případu. Jak je vidět na obr. 2a,
je přesto průběh sledovaných charakteristik (až ua počáteční prud-
ký pokles hodnot С ) obdobný jako v případě zpracování A)\ postup-
ný vzrůst hodnot C-- i E73O v ëasovéb úaobí 500 až 2000 -nebo 3000h),
Ыа rozdíl od předenozího případu však zvýšený poaěr prošlých ná-
bojů

 с

а=С je v torato případě spojen s výskytem Kezikrystalového
charakter« napadení, projevujícího se v nějvetšíra rozsahu ve vý-
chozím atavu (obr. 2b). S prodlužující dobou izoterr^ického žíhání
na teplotě 400 С však postupně přibývá korozního napadení mezifá-
zového rozhraní, které se pak (v časovém údobí 3000 as 5000b) stá-
vá převládajícími typem korozního napadení (obr* 2c) o Obdobně jako
v předchozím případ« byla i zde zjištěna při studiu extrakeních
uhlíkových replik prcecipitace dispersai chromera bohatá fásej

o. 9 mm



tato fáze je však lokalizována především do oblasti "nového"
martensitu a na fázové rozhraní mezi popuštěným a nepopuště-
ným martensitem (obr. 2d). Ha hranicích zrn původního auste-
nitu jsou přítomny v převážné míře ?jástice karbidu b^Cg.

Precipitaee dispersní fáze v matrici i na přítomných roz-
hrfiních je provázena rovněž obohacováním hranic zrn původního
austenitu fosforem, dusíkem, příp. niklem /5/, což je spojeno
s drastickým poklesem vrubové houževnatosti a s rozvojem křeh-
kých typů porušování. Kinetika precipitačních i mikrosegregeč-
ních dějů, probíhajících za teploty 400 С, je významně ovlivňo-
vána předchozím tepelným zpracováním. Zařazení žíhání v inter-
kritické oblasti teplot rychlost procesů probíhajících při dlou-
hodobém izotermickém žíhání na teplotě 400 značně zvyšuje.

Závěr

Při dlouhodobé isotermické výdrži na teplotě 400°C dochází
u oceli typu O6Crl3Ni4 nejen к prudkému snižování vrubové hou-
ževnatosti, spojené s rozvojem křehkých typů porušení (v důsled-
ku mikrosegregace škodlivých prvků), ale také ke změnám korozní-
ho chování, souvisejícím s precipitací chromém bohaté fáze.

Stabilita pasivního stavu se při izotermickém žíhání na té-
to teplotě podstatně snižuje; toto snížení však (na rozdíl od
údajů /6/) není provázeno mezikrystalovým charakterem korozního
napadení. I při vysokém poměru С :С (nad 80%) nastává koroze
přednostně převážně podél martensitSckých latěk, příp. svazku la-
těk.

Zařazení předchozí neúplné austenitizace v interkritické
oblasti teplot zrychluje procesy probíhající při dlouhodobé izo-
termické výdrži na teplotě 400 С a způsobující precipitační zpev-
nění, snížení plasticity a změnu korozně elektrochemických cha-
rakteristik, zejména snížení stability pasivního stavu.
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/1/ Hubáčková, J., Číhal, V., Mazanec, K.: Příspěvek ke studiu

korozně elektrochemických vlastností oceli typu 13-15%Cr4-
6%Ш. V. konf. Korozní problémy energetického strojírenství,
Železná Ruda, říjen 1983, 65

/2/ Číhal, V., Hubáčková, J., Mazanec, K.: Kovové mater.21,1983,68
/ji/ Hubáčková, J., číhal, V«, Mazanec, K.: Hutnické aktuality,

V0HŽ Dobrá, Informetal, 27, 1986, 7
/4/ Číhal, V., Purychová, J., Kubelka, J.: Kovové mater.15,1977,111
/5/ Hubáčková, J., Koutník,M., Číhal, V., Potměšilova, A., Maza-

nec, K.: Kovové mater. 24, 1986, 290
/6/ Khorr, W., Köhler, H.J.: Werkstoffe und Korrosion, 32,1981,371

Charakter korozního napadení na obr. la a 2a

Pí - rovnoměrné
да - napadení mezifázového rozhraní
Ж - napadení hranic srn původního auetenitu
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b' Charskt.er korozního napadení při Са*. Ст, ей, tST x 1000

с) Charakter precipitace, ?AQO°Q ~ 500 h, extr.repl. s: 23OCO

à) Chorakter precipit&ce, Т л о по п = 3000 h, eactr.rcpl. x 23000
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Ing. Jaroslav Bystrianský, C3c.
Výzkumný ústav hutnictví želcaa, 739 5< .Dobrá u !Fr/'li:u

ŠTĚRBINOVÁ KufiOZE KOhOZiVZDOiüiYGH OCELÍ

A. ťfvod

Velnu vážnýsi problémem při aplikaci Jcorozivadoriiycft oceli
i v mírných korozních prostředích jsou Ickáln:'. гуру poruch, ja-
ko je korozní pra skáni, s, únava, meaikrystaiová koroze, koroze bo-
dová a štěrbinová ÍBK, SK). Štěrbinová koroze je studována zej-
ména v souvislosti, s používáním кого z i vzdorný cil ocelí (K 0) v
roztocích obsahujících různé koncentrace Cl~*(mořská vode,brakic-
ké vody, chladící vody aj._) za podmínek, kdy z jakýchkoli důvo-
dů vzniknou stíněné oblasti, prostory, s omezenou výměnou koroz-
ního média.

В«

Mechanismu ŠX ,ja věnována řada precí lišících se pouze v
detailech (1-4).

ŠK je charakteristická intenzívníš napadením na stíněných
(okludovaných) místsch povrchu kovu, jenž je vystaven působení
korozního prostředí (1,4). Vzniká obvykle v nalém objemu nepo-
hyblivého elektrolytu, který je v elektrolytickém spojení s roz-
tokem vně štěrbiny íokludovaného objemu).

Elektrolytické spojení je vždy ovlivněno tav. "tte&ibráiiovýja*
efektem, tan. látkový transport membránou je omezen pouse пэ di-
fúzi.

Funkci membrány (polcpropustné ) muže splňovat buď elektrolyt
ve štěrbině, s rozměry srovnatelnými s tlouëtkou difuzní vrstvy
v daném prostředí, nebo přímo materiál, jenž ja v kontaktu s po-
vrchem KO (napře korozní produkty, ezbest spod).

Průběh (iniciaci i šíření) štěrbinového napadení ve vodných
roztocích obsahujících Cl~ je možné rozdělit na 4 etapy (2,3)«
1. Ochuzení roztoku ve štěrbině o kyslík.

Vzhledem к omezenému transportu kyslíku ke kovovému povrchu
ve štěrbině, dojde к ochuzení okludovaného objemu o tento prvek
reakcí :

0 2 + 2H2O + 4e—-40 H"(1) (transpoi-č difúzí 0 £ musí být
menší než jeho spotřeba reakcí).
Na celém povrchu КО probíhá anodická reakce rozpouštění

M -M k + + ke (2)

2. Zvýšení agresivity roatoku ve štěrbině
Po vyčerpání kyslíku v roztoku átěrbiny ле nutný ke kompen-

zaci kladného náboje, produkovaného reakcí Í2), transport aniontu,
případně kationtu (dovnitř, příp. ven ze štěrbiny). Tím se zvýší
koncentrace M a Cl~ ve štěrbině (uplatněaí membcánovéfco efektu).
Po dosažení určité koncentrace kationtu Fe-3 , Ni^ , CrJ vzniklých
rozpouštění KO, dojde к jejich precipitaci ve ferme oxisloučenin a
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ke snížení pH^roztoku ve štěrbině, (koncentrace Cl~ může být
až 12 mol dm~

J
 pH — 1 (2,3,5,6)).

Na acidifikaci se nejvýznamněji podílejí Fe, Cr reakceni,
jenž jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1 Nejvýznamnější reakce vedoucí к acidifikaci roztoku
uvnitř štěrbiny

R e a k c e
 pH dosažené při Cíl/K M

k +
)

= 1 mol dm""'

F e
3 +
 н

F e 3 + ^
2Fe

3 +
 н

Сг
3 +
н

у зн
2
о

у зн
2
о

1- 2Н90
с.

= Fe(OH)p i

= Сг(ОН)
3
 н

h 3H +

H 2H
+

" + 2H
+

H3H
+

1

2

0

1

,61

,00

,70

,60

3. Aktivace povrchu КО uvnitř štěrbiny

Po těchto fázích_je roztok ve štěrbině vysoce agresivní
(vysoká koncentrace Cl^nízké pH), takže následuje nutně lokální
porušení pasivity, popř. aktivní rozpouštění stíněného povrchu.

4* Šíření štěrbinové koroze, je již závislé pouze na podmínkách
mimo štěrbinu, zejména na depolarizační reakci na povrchu mimo
štěrbinu.

Intenzitu napadení v této .-fázi silně zvyšuje:
- rostoucí poměr katoda:anoda
- vyšší koncentrace oxidujících látek (i oxidačních inhibitorů)

C. Vliv složeni oceli na .ie.ií odolnost ke štěrbinové korozi

Vliv chemického složení КО na její odolnost к ŠK je kvali-
tativně uveden v tab. 2 (2,7,8), je zde zdůrazněn odlišný vliv
jednotlivých prvků na odolnost к ВК a SK.

Stejně jako na odolnost к ВК se velmi příznivě projevuje
legování oceli Ni, Cr, Mo.

Vliv chrómu a niklu je však odlišný ve fázi iniciace a ší-
ření ŠK.

Ni - zlepšuje kvalitu pasívující vrstvjy, zvyšuje odolnost
к jejímu lokálnímu narušení.. Ni nepřispívají к aci-
difikaci roztoku ve Štěrbině.

Cr - zlepšuje kvalitu pasivující vrstvy, zvýší odolnost pa-
sivovaného povrchu ve štěrbině. Na rozdíl od Mi má
značný vliv na acidifikaci roztoku ve štěrbině (tab.1).
(Oceli odolné ŠK INCONEL ALLOY 625 a HASTELLOY ALLOY
276 obsahují pouze 22 a 16 % Cr, jejich odolnost je
dána pouze vysokými obsahy Ni,i5o).

Mo - způsobí nejvýraznější zlepšení odolnosti vůči ŠK. Je-
ho vliv se projevuje zejména inhibičním účinkem ve fázi
šíření ŠK.
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Předpokládá se, že je to způsobeno tvorbou
filmu s vysokým obsahem Mo.

Si,N,Cu - mají pozitivní vliv na odolnost ke ŠK v oce-
lích obsahujících Ho.

Ti,Nb - neovlivňují odolnost ocelí ke ŠK v mořské vodě.

D. Vliv mikrostruktury na odolnost ocelí ke Štěrbinové korozi

Je poměrně málo studován.

Je známo, že rozhraní austenit-ferit je vhodným místem
iniciace ŠK.

Duplexní oceli vykazují hlubší průnik ŠK. FrecipitaSně
vytvrditelné oceli mají sníženou odolnost ke ŠK.

Přítomnost MnS usnadňuje aktivaci pasivního povrchu.

E. Ostatní faktory ovlivňující ŠK

- zvýšením poměru katoda:anoda se urychlí iniciace a zejména
šíření ŠK

- spojení konstrukcí z austenitických oceli (se štěrbinami)
s neušlechtilejším kovem (případně katodická ochrana) vede
k potlačení ŠK. Tento způsob je již poměrně dlouho používán
při ochraně austenických KO proti ŠK v mořské vodě (feritic-
ké a martenzitické nelze takto chránit - možnost navodíková-
ní) (7)

- vliv teploty na ŠK není jednoznačný. S růstem teploty sice
dojde ke zvýšení rychlosti depo1arizačni reakce, při vyšších
teplotách však převládá vliv snižující se rozpustnosti 0 2

ve vodných roztocích
- vliv proudění média musí být posuzován současně s možností
tvorby úsad. Při intenzívnějšísa proudění roztoku je sice vět-
ší transport Op k povrchu, snižuje se však možnost tvorby
úsad. U štěrbin mechanických, konstrukčních byla prokázána
zvýšena rychlost šíření ŠK až do rychlosti proudění 1,2 m/s.

- hrubý povrch (broušený, tryskaný, frézovaný; bývá intenziv-
něji napaden než mořený

F. Závěr - Minimalizace rizika vzniku ŠK

a/ optimální konstrukční řešení

- svařované spoje,
- omezení vzniku úsad,
- používání nevláknitých a nenasákových těsnících materiálů,
- v trubkovnicích k zatěsnění a upevnění používat místo roz-
vál co vání, zavaření

b/ - převrstvení ploch ohrožených ŠK odolnějším materiálem

c/ - nátěr okolních katodických ploch

d/ - užiti inhibičních past
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Odolnost k ŠK (BK) .-

• zvyšuje

• neovlivňuje

X snižuje

Ql zvyšuje pouze s Mo

— neověřováno

(V) ovlivňuje různě

Tab. II Vliv některých prvků na štěrbinovou
a(bodovou) korozi. Odolnost k BK
vyznačena pouze v případě odlišnosti
s t i od odolnosti ke ŠK (7)
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NEDESTRUKTIVNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ NÁCHYLNOSTI AUSTENITICKÝCH CrNi

OCELÍ KE KOROZNÍMU PRASKÁNÍ V CHLORIDOVÝCH PROSTŘEDÍCH

Korozní praskání austenitických chromniklových ocelí před-

stavuje vážný problém pro četná zařízení v energetice i chemic-

kém průmyslu. Vznik korozně-mechanických trhlin, a to zejména

na souCástech a subsystémech, vystavených složitějšímu mecha-

nickému namáhání, není možno vyloučit vždy uplatněním doporu-

čovaných opatření v předpisech. Proto je nutné hledat nové pos-

tupy, vedoucí ke snížení pravděpodobnosti výskytu tohoto poru-

šení na přijatelnou míru. Jedním z postupů je nedestruktivní

zjišlování náchylnosti austenitických ocelí k transkrystalovému

koroznímu praskání metodou měření obsahu deformačně indukované

feromagnetické fáze /DIFF/ v základní matrici.

TEORETICKÁ ČÁST

Největší náchylnost k transkrystalovému koroznímu praskání

v chloridových prostředích vykazují jednofázové austenitické

chromniklové oceli s obsahem 8-12 % Ni - tedy nejužívanější

typy těchto materiálů. Přítomnost zbytkového vysokoteplotního

cf-feritu ve struktuře přitom, a to již v poměrně nízkém množ-

ství /5-10 %/, zvyšuje odolnost oceli ke vzniku korozně-mecha-

nických trhlin. Při vyšších obsazích (T-feritu u ocelí dvoufá-

zových tato odolnost déle výrazně stoupá.

V metastabilní struktuře CrNi austenitických ocelí se však

v austenitické matrici může vedle ď-feritu, jiných fází nebo

precipitátů vyskytnout i feromagnetická fáze U /kvazimarten-

zitická/, vznikající rozpadem austenitu při deformaci zastude-

na. Její obsah v oceli je závislý na chemickém složení, stupni

deformace, tepelném zpracování /1,2/ a výrazně ovlivňuje také

vznik a rozvoj korozně-mechanických trhlin v prostředí chlori-

dů. Tento vliv lze vysvětlit rozdílnou elektrochemickou ušlech-

tilostí austenitické a deformačně indukované fáze /anoda/.

Podle literárních údajů /3/ může být v závislosti na obsahu

a rozmístění obou fází v okolí rostoucí trhliny proces trans-

krystalového korozního praskání urychlován nebo zpomalován.
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Zobecněním závislostí pro nestabilní oceli lze odvodit, že

malý stupeň deformace zastudena má obvykle vliv negativní,

protože se sčítají nežádoucí elektrochemický efekt malých

množství vzniklé fáze oť a zhoršené podmínky napěíově-defor-

maéní. Fáze ̂  je v malých množstvích pro katodickou ochranu

nedostatečná a může mít vliv negativní, zesilovaný ještě

koncentrací namáhání.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Pro studium vlivu DIFF na vznik korozního praskání byly

zvoleny materiály podle GOST-08Ch18N10T a 08Ch18N12T, z kte-

rých se vyrábějí trubify různých průměrů a tlouštěk stěn pro

jaderný program a díly vnitřní vestavby reaktorů WER.

Z trubek různých průměrů z materiálu 08Ch18N10T byly vy-

robeny prstence šířky 40 až 50 mm a po deformaci zastudena

tlakem as povrchové vlákno byla na nich měřena změna křivosti.

Dále byla po obvodu prstenců v mnoha bodech výpočtově určena

trvalá deformace a přiřazeno výpočtové napětí. V těchto bodech

na vnitřním i vnějším povrchu prstenců byl dále přístrojem

Forster 1.053 proměřen obsah DIFF. Vzhledem k výchozímu abso-

lutně nulovému obsahu zbytkového o~-feritu v materiálu trubek

před deformací lze celé zjištěné hodnoty přiřadit DIFF.

Výsledky měření a průběh obsahu DIFF na vnitřním i vnějším

povrchu jednoho z prstenců jsou uvedeny na obr.Č.1. Rozsáhlý

statistický soubor byl matematicky zpracován a stanovena

výpočtová závislost obsahu DIFF /%/ na celkové poměrné defor-

maci povrchového vlákna £ /%/, a to v tahové i tlakové oblasti

deformace prstenců;

% DIFF =0,16 exp /O,069 £ / pro tahovou def.ohybem

% DIFF = 0,116 exp /0,138 £ / pro tlakovou def.ohybem

Uvedené křivky jsou znázorněny na obr.č.2 pod čísly 2 a 1.

Tvorba DIFF a její vliv na proces korozního praskání byly

dále zkoumány v podmínkách jednoosého tahu. Trhací závitové

tyče s kruhovým průřezem 0 8 mm z materiálů N10T i N12T byly

deformovány tahem na běžném trhacím stroji. Během zkoušky byl

v různých místech tyčí měřen v závislosti na deformaci obsah

DIFF. Křivky této závislosti jsou uvedeny na obr.č.2 pod čís-

ly 3 a 4. V tyčích bylo po odlehčení a vyjmutí z trhacího
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stroj* opět vyvozeno tahové mechanické naaáhání jejich pro-

vlečením kruhovými vývrty v jiných prstencích a stažením

prstence maticemi na závitových hlavách tyčí.

Křivky závislosti obsahu DIFF na tahové deformaci lze

pro obě oceli popsat parabolickou funkcí ve tvaru:

% DIFF = 0p032 . £ t ) 5 3 5 pro materiál 08Chi8N10T

% DIFF » 0,000223 . £ 1» 5 1 2 pro materiál 08Ch18N12T

Připravené trhací tyče a vzorky potrubí byly dále vysta-

veny působení roztoku Mgd
2
 /44 %/ za varu /154°C/. Po expo-

sici byl hodnocen výskyt trhlin po obvodu prstenců /viz obr.1,

kde jsou trhliny zakresleny/ a u tyčí doba do jejich lomu,

místo lomu a přiřazení příslušné deformace a obsahu DIFF.

Statistickým zpracováním výsledků pak byl stanoven kritický

obsah deformačně indukované feromagnetické fáze, při kterém

nejčastěji dochází ke vzniku korozně-mechanických trhlin a

lomu vzorků. Tato hodnota byla u oceli 08Ch18M10T stanovena

pro ohyb i tah na 0,07 - 0,15 % DIFF v základní austenitické

matrici. Uvedeným hodnotám přitom odpovídá výpočtově a z kalib-

rační křivky určená trvalá deformace 1,3 - 3,0 % /tahová/.

Kritické zbytkové napětí lze otfhadnout na 315-325 MPa.

Ocel 08Chi8N12T je proti vzniku transkrystalového koroz-

ního praskání výrazně odolnější. Zvýšený obsah niklu se pro-

jevuje i na snížené tvorhě DIFF při deformaci zsstudena /viz

obr.č.2/. Kritická hodnota obsahu DIFF a trvalé tahové defor-

mace pro vznik korozního praskání je dosud předmětem inten-

zivního zkoumání.

ZÁVŽR

Existenci zjištěného kritického obsahu DIFF, při kterém

dochází k nejpravděpodobnějšímu vzniku transkrystalových

korozních trhlin u daného typu materiálu, lze využít v před-

provozním stádiu součástí pro určení míst s vyšší náchylností

ke koroznímu praskání. Na základě výsledků, získaných metodou,

lze pak volit nápravná opatření, případně určit místa, kterým

je nutno věnovat zvýšenou pozornost při provozních prohlídkách.
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0,631%]

+) * tah.def.

^N = tlak.def.

Obr.č.1: Průběh obsahu deformačně indukované feromagnetické

fáze na vnitřním i vnějším povrchu zastudena defor-

movaného kroužku potrubí z oceli 08Ch18N10T.
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Obr.č.2: Závislost tvorby deformačně indukované feromag-

netické fáze /DIFF/ na stupni trvalé deformace

austenitických ocelí 08Chi8Ni0T a 08Chi8N12T.
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Ing. Milan Zemandl, CSc.
SKODA k.p. - ovzu - 316 oo Plzeň
PftíSPÉVEK K TEORII KOROZE POD NAPĚTÍM AUSTENITICKÝCH OCELÍ

fivod
Austenitické ocele patří mezi materiály značně náchylné

ke korozi pod napětím (dále KPN), která způsobuje vážná poru-
šení v klasické a jaderné energetice. Při KPN vznikají trhli-
ny, které se postupně šíří transkrystalicky, interkrystalicky
nebo oběma způsoby. Široce využívanou metodou při řešení pří-
čin provozních poruch součástí a konstrukcí vyvolaných koroz-
ním poškozením je fraktografická analýza prováděná na REM /I/.
Přesný a správný popis lomu /2/ vyžaduje dobrou znalost fyzi-
kálně metalurgické problematiky KPN.

V příspěvku je věnována pozornost nástinu základních
představ, ze kterých vycházejí teorie KPN austenitických oce-
lí, na základě doplněných, dříve shromážděných poznatků /3/,

Teorie KPN austenitických ocelí

KPN je velmi složitý a rozmanitý jev komplexní povahy,
který je silně specifický a není dosud uspokojivě vysvětlen.
Jeho specifičnost spočívá v tom /4/, že k jeho průběhu je za-
potřebí čtyř základních činitelů: chemického složení materiá-
lu, jeho struktury, stavu napjatosti a specifického korozního
prostředí. Brown /5/ uvádí, že průběh a charakter KPN je ří-
zen mikrocharakteristikami kovu a probíhajícími mikroprocesy.
Podle Hoara /6/ je iniciace a šíření trhlin KPN obecně předev-
ším funkci elektrochemického chování rozhraní kov - prostředí
a toho, jak je toto chování modifikováno plastickou deforaací
nastávající vlivem působícího napětí.

Na základě velkého množství teoretických prací a experi-
mentálních výsledků bylo navrženo více teorií /5,7-9/, ale
žádná není schopna uspokojivě vysvětlit všechny procesy pro-
bíhající při KPN. Dosud není k dispozici všeobecně přijatá a
prokázaná teorie KPN austenitických ocelí /10/.

Mechanická teorie

Jejím základem jsou názory o převládající úloze mechanic-
kého porušování při KPN /7/. K iniciaci trhliny dochází poaa-
lým elektrochemickým působením, na které navazuje rychlé křeh-
ké porušení, kdy trhlina se šiří na malou vzdálenost. Trhlina
postupuje střídáním elektrochemického působení a křehkého po-
rušení. V současné době je její význam pouze historický /7/.

Adsorpčni teorie

Teorie vychází z poznatku, že povrchově aktivní látky
snižují povrchovou energii. Vlivem snížení práce potřebné ke
tvorbě nového povrchu je usnadňována iniciace skluzů a poru-
šování meziatomových vazeb /7/,

Uhlig /li/ uvádí, že adsorpčni teorie nejlépe odpovídá
specifickým zvláštnostem KPN. Působením specifických složek^
z roztoku dochází k oslabení meziatomových vazeb, což usnadňu-
je jejich porušování tahovým napětím. U austenitických ocelí
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dochází k adsorpci iontů Cl~ a OH" na mřížkových poruchách,
především na pohybujících se dislokacích.

Vodíková teorie

Úloha vodíku při KPN je sporná /?/ a není přesně znána.
Metha a Burke /12/ shrnují různé teorie o působení vodíku při
KPN austenitických ocelí do dvou hlavních směrů:

a) šířeni trhliny je vyvoláno anodickým rozpouštěním na čele
trhliny za podpory katodické redukce vodíku z roztoku
uvnitř trhliny,

b) místně absorbovaný vodík na čele trhliny indukuje fázové
transformace, které vedou ks tvorbě fází podporujících ší-
ření trhliny.

Martenzitické fáze (£ aeCmartenzit) se mohou při KPN
uplatnit více způsoby /12/:

- šíření trhliny je spojeno s tvorbou martenzitu, který je ciť
livý na vodíkové zkřehnutí,

• martenzitické fáze působí jako lokální anodické oblasti a
jsou rychle lokalizované napadány,

- martenzitické fáze mění kinetiky vodíkového zkřehnuti.

Zůstává nevyjasněno, zda vznik martenzitu je primárním
procesem nebo pouze sekundárním produktem KPN. To vede ke dvě-
ma předpokladům /12/:

- fázová transformace za spolupůsobení vodíku nastává až po
vzniku lomové plochy kontinuální absorpcí vodíku vzniklého
katodickou redukcí,

- fázová transformace nastává před čelem šířící se trhliny
kombinovaným účinkem napětí a vodíku.

Fyzikálně metalurgické představy o vodíkové křehkosti
ocelí a teorie vodíkové křehkosti jsou uvedeny v /13/.

Dislokační teorie

K lokalizaci korozního působení dochází v oblastech de-
fektů mřížky a nakupení dislokací. Aby došlo ke KPN, je zapo-
třebí určitého specifického prostředí, které ulehčuje výstup
dislokací na povrch a umožňuje tak tvorbu zárodečných trhlin
/!/. U austenitických ocelí se zvyšuje odolnost proti KPN s
takovými změnami chemického složení, které vedou k vyšším hod-
notám energie vrstevné chyby a k snadnému příčnému skluzu /li/.

Nakayama a Takáno /15/ zjistili přímým pozorováním trans-
misním elektronovým mikroskopem čela trhliny KPN vyvolané u
oceli AISI 304 v roztoku MgCla, že transkrystajické trhliny s«
šíří podél skluzových rovin v malé plastická zoni na čele trh-
liny. Pohybující se dislokace ve skluzových rovinách na čele
trhliny byly přednostně napadány korozním prostředím bez důka-
zů martenzitické transformace a tvorby korozních tunelů. Trans-
krystalické trhliny postupují podél skluzových rovin {111}, za-
tímco transkrystalické fasety sledují většinou roviny {100} a
-{110} (obr. 1), v malé míře pak roviny {lil}.

Elektrochemická teorie

Prvá hypotéza Dixe /16/ předpokládala, že ve struktuře
kovu se nacházejí nepřetržité oblasti přednostního rozpouštění
- anodické "dráhy". Sířsůí trhliny nastává střídáním anodické-
ho rozpouštění a mechanického porušení.



Daläi hypotéza čistě elektrochemické teorie Hoara a Hine-
se /17/ vycházela z toho, že plastická deformace pred čelen
Sířící se trhliny značně zesiluje anodické rozpouštění na je-
jím Čele ve srovnání s nezatíženými bočními stěnami. Stěny trh-
liny se pomalu rozpouštějí v aktivním stavu.

Gerasimov a Popova /18/ navrhli hypotézu, která vychází
z existence lokálně plasticky deformovaného kovu, který se na-
chází v aktivně - pasivním stavu. Plasticky deformovaný kov na
čele trhliny je ve stavu aktivním, kdežto nedeformovaný kov na
bočních stěnách trhliny je ve stavu pasivním, šíření trhliny
je pak důsledek procesů vyplývajících z rozdílu rychlosti roz-
pouštění deformovaného a nadeformovaného kovu. Plastická defor-
mace posouvá polarizační křivku k zápornějším hodnotám poten-
ciálů. Za těchto podmínek může KPN nastávat v oblastech poten-
ciálů I a III (obr. 2).

Původní koncepce předurčených drah se podle Scullyho /19/
jeví přijatelná pouze pro některé případy interkrystalického
šíření* Přesto, že podle /19/ neexistují pro transkrystalické
síření předurčené dráhy, výsledky přímého pozorování čela trh-
liny KPN /15/ podporují koncepce vysvětlující vznik reakčních
drah pro transkrystalické šíření pohybem dislokací /9/.

Teorie filmu

Patří k nejvíce uznávaným teoriím KPN /7/. Poprvé byla
předložena Loganem /8/ a byla dále rozpracována /9.20/. Teorie
vychází z toho, že při plastické deformaci se porušuje křehký
ochranný film. To vede k obnažení kovu, který je anodičtéjší
než okolní povrch pokrytý ochranným filmem. Obnažený povrch
je vystaven rozpouštění, adsorpci vodíku a repasivaci /19/.

Anodické rozpouštění vede k šíření trhliny tehdy, je-li
rychlost vzniku filmu nižší než rychlost jeho porušování. Aby
došlo ke KPN je nutné vytváření širokých stupňů skluKu na povr-
chu kovu, vznik povrchového ochranného filmu a takové korozní
prostředí, ve kterém nedochází k úplné repasivaci.

Teorie rozpouštěni skluzových stupňů

Staehle /9/ ji považuje za nejvšeobecnější teorii pro vy-
světlení KPN ve slitinách Fe-Cr-Ni, které také zahrnují auste-
nitické ocele. Skluz vede k porušení ochranného filmu a k lo-
kálnímu zrychlení anodického rozpouštění.

Další postup KPN je závislý na průběhu lokálního rozpou-
štěni a repasivačních pochodech v oblasti skluzového stupně
(obr. 3). Příliš rychlá repasivace vede k nedostatečnému roz-
pouštění (případ I), při příliš pomalé repasivaci (případ III)
může vést rozsáhlé rozpouštěni k tvorbě důlku. Ke KPN dochází
pouze v případě II. Uvedeným způsobům rozpouštění odpovídají
různé časové průběhy přechodného rozpouštění a různá množství
rozpuštěného kovu (obr. 3).

Trhlina se šíří postupným opakováním vzniku skluzových
stupňů a rozpouštěním kovu v oblastech skluzových stupňů (obr.
4). Kov se rozpouští v krátkých úsecích a rozpouštění se zasta-
vuje. Celý proces se opakuje při dalším vzniku skluzového stup-
ně. Pro šíření trhliny KPN je nutné porušení filmu vznikem
skluzů, určitý rozsah přechodného rozpouštění a určitá rych-
lost poklesu přechodného rozpouštění.
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Závér

Z velice stručného nástinu uváděných teorií je patrná
složitost, rozmanitost a komplexnost jevu KPN austenitických
ocelí. Tento stav se odráží ve větším počtu teorií, kdy každá
se vyznačuje specifickým přístupem k problematice KPN při pre-
ferování některých mikroprocesů.
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Text k obrázkům

Obr. 1 Schematický nákres krystalografických rovin iíření
transkrystalických trhlin KPří /15/

Obr. 2 Schematický korozní diagram E - i deformovaného kovu
1 a nedeformovaného kovu - 2 /7/

Obr. 3 Schematické znázornění vztahu «ezi časově prechodný*
proudem i a množstvím rozpusteného kovu A M /9/
I - okamžitá repasivace, II - stav podporující KPN,
III - rozsáhlé rozpouštění

Obr. 4 Schematické šíření trhliny KPN při postupném vzniku
stupňů skluzu a rozpouštění kovu v oblastech skluzové-
ho stupně /9/
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HODNOCENÍ DEGRADAČNÍCH PROCESS KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ V
JADERNÉ ENERGETICE

Nejběžnějším korozním médiem v elektrárnách typu VVER,
se kterým přicházejí do styku konstrukční oceli tř. 17 (tj.
CrNi 17 247 u CrNiivío 17 353) jsou vodné roztoky o pH 5-12,

•imární
a sekundární okruh). Během přechodných režimů (příp. hava-
rijních) je možné krátkodobě očekávat teploty odlišující se
od normovaných hodnot.

Rychlost rovnoměrné koroze auptenitických ocelí (v pa-
sivním stavu) v daném rozmezí pH, pří teplotách do 350 C do-
sahuje max. 0,001 mm/a (1-3 ) •

Tento typ korozního napadení není určující pro spoleh-
livost zařízení, daleko větší význam je nutno přikládat lokál-
ním typům poruch jako je bodována štěrbinová koroze (BK, ŠK),
korozní praskání a únava (KP, KU), případně napadení typu
"denting", jenž je možné očekávat snad jen u spojů trubka-
-trubkovnice VVER 1000 (4).

Lokalizované napadení je způsobeno přítomností hetero-
genít různého původu na rozhraní prostředí-materiál (5),
tab. i.

Tab. 1 Heterogenity rozhraní prostředí-materiál způsobující
lokalizované poškození (5)

Heterogenita

prostředí

materiálu

Typ

chemická

fyzikální

chemická

statická

napětová

dynamická

Lokalizované napadení

bodová,štěrbinová koroze

kavitace, eroze

mezikrystalova koroze,
galvanická-kontaktní koroze

korozní praskání

korozní únava

Jednotlivé druhy korozních napadení Liohou vznikat za růz-
ných podmínek a přecházet navzájem z jednoho typu na jiný pod-
le jejich změn. Nebezpečná jsou lokalizovaná napadení tím, že
rychlost jejich šíření mnohokrát převyšuje rychlost rovnoměrné
koroze (až 10*X).

- 2 7 -



A. Bodová a štěrbinová koroze

Mechanismus šíření BK a ŠK je považován za shodný, odliš-
nosti jsou pouze ve fázi iniciace, kdy okludovaný prostor vzni-
ká při BK v průběhu procesu anodickým rozpouštěním ohraničené
části materiálu při SK - proces anodického rozpouštění nepodmi-
ňuje iniciaci (úsady, konstrukční štěrbiny, mikroštěrbiny).

K iniciaci BK dochází u ocelí stabilizovaných Ti (17 247,
17 3i?3) na koexistujících sulfidech L£nS-TiS, případně v mikro-
utórbinóch mezi Ti-ŕázeíai a austenickou matricí.

Odolnost austenických ocelí k BK a ŠK je závislá význam-
ÍJP na stavu povrchu (broušený, mořený, tryskaný ap.).

Nejpravděpodobnější výskyt BK a ŠK je v zařízeních pracu-
jících při nízkých teplotách t 20-40 C, v nichž jsou přítomny
v neproudícím vodném roztoku Cl~, 0 ?.

B. Korozní praskáni a korozní únava

Jako KP je označováno porušení materiálu vzniklé korozním
prostředím za současného spolupůsobení tahových napětí, příp.
zbytkových deformací (4).

Mechanismy korozního praskání (při vytvoření dynamické na-
pětové heterogenity, toto platí i pro korozní únavu; je možné
rozdělit na dvě hlavní skupiny podle způsobu šíření trhliny (5).

Síření trhliny je podle těchto mechanismů možné bud" odst-
raněním materiálu z hrotu trhliny nebo oddělením materiálu na
hrotu trhliny, případně jejich kombinací.

KP je možné očekávat ve vodných roztocích obsahujících Cl7
OH , sloučeniny síry za zvýšených teplot (t 60 C). Ke KP však
může dojít i v páře, případně parovodní směsi (6-8).

C. Napadení typu "Denting;"

Přestože napadení typu denting je v literatuře obšírně
popsáno není přesně znám mechanismus jeho vzniku (9).

Lokální napadení je způsobeno jednak nečistotami v sekun-
dární vodě PG a špatnou výměnou prostředí ve štěrbinách, kde
dojde ke koncentraci agresivních složek prostředí mechanismem
ŠK, případně odparem.

V našich podmínkách je. možný vznik tohoto napadení v- JE
typu VVER 1000 v parogenerátoru u spone trubka-trubkovnice, kde
dochází ke styku dvou typů materiálů (ferit-austenit).

D. Možnosti hodnocení materiálů

Pro hodnocení výše uvedených typů korozního napadeni exis-
tuje celá řada zkušebních postupů, které ae více Si méně při-
bližují skutečným provozním parametrům.

Ve VÚHŽ Dobrá jsou prováděny korozní zkoušky v následují-
cích oblastech:
- hodnocení stability pasivního stavu korozivzdorných oceií v
závislosti na jejich chemickém a fázovém složení,

- vliv stavu a zpracování povrchu na odolnost ocelí k bodové
a štěrbinové korozi (případně koroznímu praskání a korozní
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únavě),
- ovlivnění korozních charakteristik korozivzdornych ocelí
používaných v JE po technologických režimech (technologie
výroby zařízení, dekontaminace apod).

Všechny uvedené typy zkoušek se zaměřuji hlavně na hod-
nocení vlastností hutních výrobků pro jadernou energetiku (ple-
chy, trubky).

Zkoušky těchto materiálů simulující skutečné provozní na-
máhání jsou vysoce náročné s ohledem na nutnost provádět je
při parametrech, odpovídajících mezním provozním podmínkám. Ta-
to skutečnost je velmi úzce svázána s faktem, že je nutno volit
kompromis mezi délkou zkoušek, zkušebními parametry a vypovída-
cí schopností zkoušek s ohledem na zachování jaderné bezpečno-
sti po celou dobu životnosti elektráren (cca 30 let).

Ve VÚH.Ž Dobrá byl v uplynulém období vybudován zkušební
systém určený pro zkoušky materiálů pro jadernou energetiku při
provozních parametrech. Základním prvkem celého zařízení, je sy-
stém pro ohřev, tlakování, oběh a úpravu korozního média. Prin-
cip tohoto systému je znázorněn na obr. 1.

ohřívák

zkušební
vzorek

okruh úpravy a
měření kvality
korozního média

Obr. 1 Schéma okruhu pro korozní

zkoušky



V zásobní nádrži je korozní médium přestavované vodou
definovaného chemického složení. Okruh pro úpravu korozní-
ho média, který je současně vybaven měřící kolonou slouží
pro řízení složení média. Ze zásobní nádrže je tlakovacím
črrpadLein dodáváno médium do zkušebního okruhu. Zkušební
okruh JP tvořen zkušebním vzorkem, oběhovým čerpadlem a o-
hřívákem.

Celý systém je vybaven rozsáhlým řídícím systémem, umož-
ňujícím dlouhodobě udržovat zkušební parametry v úzkém rozme-
r-7 -i

ĹJ X •

Variabilita zkušebního systému vyplývá z možnosti pro-
vfidf-ní zkoušek různých typů ve vodním prostředí:
- zkoušky při definované teplotě, tlaku a složení korozního
média,

- zkoušky při definované teplotě, tlaku, složení korozního
média - při mechanickém zatížení zkušebního vzorku sta-
ticky a případně dynamicky (detailní popis takto využité-
ho zkušebního zařízení je v (10)),

- zkoušky při definované teplotě, tlaku a složení korozního
média s vytvářením teplotního spádu na spoji trubka-trub-
kovnice.

Uvedený komplexní přístup k hodnocení materiálů pro ja-
dernou energetiku používaný v našem ústavu vyhovuje stále se
zvyšujícím požadavkům na jadernou bezpečnost.
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K PROBLEMATICE KOROZNÍ ÚNAVY V AKTIVNÍ ZONE REAKTORŮ W E R

1 . Úvod
V posledních letech se ve světě věnuje značná pozornost pro-

blematice degradačních procesů v konstrukčních materiálech při
působení prostředí. Zejména je studován mechanismus korozně-me-
chanického poškozování materiálů nejvíce namáhaných částí primár-
ního okruhu jaderných elektráren. U konstrukčních dílů aktivní
zóny a tělesa tlakové zóny jaderných reaktorů se navíc uplatňu-
je i vliv reaktorového záření, které ovlivňuje nejen fyzikální
a mechanické vlastnosti materiálu (radiační zpevnění a křehnutí,
bobtnání), ale významně ovlivňuje i fyzikálně-chemické děje in-
terakce prostředí primárního okruhu s povrchem materiálu.

V našem referáte jsou shrnuty úvodní úvahy o možném vlivu
kombinovaného účinku (interakci) radiace a vodního prostředí na
procesy korozně-mechanického poškozování ocelí - na korozní pra-
skání, korozní únavu a šíření únavových trhlin. Zatímco prací,
které studují odděleně vliv korozního prostředí nebo vliv ozá-
ření na mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů, je velké
množství, vliv interakce obou procesů je studován jen velmi spo-
radicky. Proto bude studium těchto procesů v příštích letech jed-
ním ze směrů výzkumu v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

2. Korozně-mechanické degradační procesy a radiace
Při diskusi vlivu radiace na korozně-mechanické degradační

procesy kovových materiálů považujeme za základní dva mechanismy,
ovlivňující vznik a vývoj únavových trhlin: anodické rozpouštění
a vodíkové křehnutí. Oba tyto mechanismy působí v korozním pro-
středí primárního okruhu současně. Jejich ovlivnění radiací je
však odlišné. Anodické rozpouštění představuje postupný proces
tvorby oxidické vrstvy, její deformaci a praskání vlivem vnější-
ho mechanické napětí a opětovný korozní proces na čistém koroz-
ním povrchu. Vodíkové křehnutí je způsobeno atomy vodíků, které
vznikají korozní reakcí v prostředí.

Radiační prostředí je dáno existencí reaktorového záření,
jejímiž hlavními složkami jsou: neutronový tok, záření částic
alfa, beta a vysokoenergetické záření gama; účinek jednotlivých
typů záření závisí na materiálu, se kterým se střetává a výsle-
dek je funkcí fyzikálních interakcí částic s hmotou (účinný prů-
řez pro rozptyl, záchyt či štěpení), strukturou a složením ma-
teriálu a ozařovacích podmínek (teplota, doba, mechanické napětí) .
V našem případě je systém složen z materiálu oceli, chladivá
primárního okruhu a fázového rozhraní.

Vliv záření na materiál ocelí se uplatňuje prostřednictvím
neutronů, a to především neutronů rychlých s energií nad 1 MeV.
Záření alfa a beta má velmi malý dolet, aby mohlo vyvolat poškození
ve větší vzdálenosti od svého vzniku. Záření gama prostupuje vel-
kou tlouštkou materiálu, jeho účinek při tvoření poruch krystalové
mřížky je však přibližně o 3 řády menší než účinek rychlých neutronů,



Při průchodu neutronů ocelí dochází vlivem pružných srážek k vy-
ražení atomů z jejich poloh v krystalové mřížce a vznikem různých
typů defektů.

Reaktorové záření způsobuje v chladivú především změny che-
mické, tj. proměny části ozařovaného systému. Chemické proměny
vedou ke vzniku radiolytických procesů. Vliv jednotlivých složek
reaktorového záření na radiolýzu se hodnotí pomocí hodnoty li -
neárního přenosu energie (Linear Energy Transfer - LET). Například
hodnoty LET pro záření beta a gama při radiolýze vody dosahují
hodnot 0,02 eV/A pro neutrony 4,0a pro reakci ^ B (n, } ^Li
24 eV/Ä. Absorpcí reaktorového záření dochází ke vzniku atomárního
vodíku (H) hydratovaných elektronů (eaq) a částic (OH). Tyto vyso-
ce reaktivní částice potom vzájemně reagují za vzniku molekulár-
ních produktů radiolýzy_vody-kyslíku, vodíku, peroxidu vodíku a
reaktivních produktů HO2• Materiál oceli v procesu koroze vstu-
puje přímo do interakcí s těmito radiolytickymi produkty, se kte-
rými rovněž reagují korozní produkty ocelí přecházející z oxidic-
ké vrstvy do chladivá a ovlivňující tak vlastní mechanismus koro-
ze .

Rozhraní pevné a kapalné fáze s oxidickou korozní vrstvou
tvoří složitý heterogenní systém. Vliv záření se zde projevuje
reakcemi v pevné fázi - korozní vrstvě, kde může docházet ke
změnám struktury a tím i ochranných vlastností oxidických vrstev
a ke změnám velikosti povrchové difúze částic vrstvou, které jsou
způsobeny rozrušením vazeb mezi difundujícím iontem a krystalovou
mřížkou oxidu. Záření rovněž ovlivňuje uvolňování rozpustných a
nerozpustných korozních produktů z korozních vrstev.

3. Výsledky provedených prací ve světě
Dosavadní experimentální zkušenosti z oblasti korozně-mecha-

nických poškozování ocelí, které mají význam pro studium vlivu
radiace, se dají shrnout takto:

- Základní mechanické vlastnosti ocelí ovlivňuje zejména fluence
neutronů. Obecně lze říci, že fluence zvyšuje mez kluzu a mez
pevnosti (radiační zpevnění) a snižuje tažnost (radiační
zkřehnutí) /1 , 2/.

- Rychlost šíření únavových trhlin je rovněž ovlivněna fluencí
neutronů, údaje o tomto vlivu však nejsou jednoznačné. Např.
James /1/ nezaznamenáva podstatný vliv na rychlost šíření úna-
vových vzorků, Smith a Michel /3/ udávají při srovnatelné
fluenci a vyšší teplotě zvýšení rychlosti o řád.

- Únavové vlastnosti neutronovým tokem ozářených vzorků ocelí
jsou podle Grossbecka a Liu /4/ o něco horší než u vzorků ne-
ozářených. Publikovaných výsledků na toto téma je však jen
velmi omezené množství a nelze tedy činit obecné závěry.

- Rychlost růstu trhlin je závislá na ustavení chemických pod-
mínek v prostředí uvnitř trhliny, tyto podmínky jsou ovlivně-
ny rychlostí proudění chladivá v okolí trhliny /5, 6, 7/.

- Reaktorové záření neovlivňuje prakticky rychlost koroze
austenitickych ocelí, u perlitických ocelí se rychlost koroze
zvýší o 48% /8/. Radiace zvyšuje rychlost uvolňová"ní nerozpust-
ných korozních produktů a nemá vliv na uvolňování rozpustných
korozních produktů /9/.
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- Radiace ovlivňuje korozní potenciál kovu a významně ovlivňuje
radiolytickými změnami složení chladivá primárního okruhu
/10, 11, 12/.

4. Výsledky experimentálních prací
Na reaktorové vodní smyčce v ÚJV Rež, která simuluje termo-

hydraulické, chemické a radiační podmínky reaktorů W E R 1000 by-
ly realizovány některé experimenty, zabývající se studiem koroze
v podmínkách radiace. V aktivním kanále smyčky byla umístěna re-
dox elektroda, která průběžně monitorovala redox potenciál v chla-
divú /13/. Redox elektroda výrazně reagovala na spouštění a hava-
rijní odstavování reaktoru a změna potenciálu tak potvrdila pří-
tomnost radiolytických změn vodního prostředí. Redox potenciál
v aktivním kanále byl měřen při teplotě vody 287 *C a tlaku
13 MPa.

Byla rovněž provedena řada experimentů, jejichž cílem bylo
sledovat vliv radiace na korozní rychlost austenitických a per-
litických ocelí za korozního působení chladivá. U vzorků z per-
litické oceli byl sledován i obsah vodíku v oceli, který proká-
zal jednoznačně vliv radiace /14/.

5 . Závěr
Z uvedených výsledků vyplývá, že procesy degradace mechanic-

kých vlastností konstrukčních materiálu aktivní zóny reaktoru
nebyly studovány za současného vlivu korozního prostředí a radiace.
Cílem příspěvku bylo ukázat, že existuje oprávněný předpoklad
jejich sinergetického účinku.

Experimentální výzkum degradace vlastností materiálů aktivní
zóny za současného působení radiace, koroze a mechanického namá-
hání bude velice náročný, avšak pro zajištění bezpečnosti a spo-
lehlivosti provozu jaderných reaktorů jej považujeme za nezbytný.
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•EXPERIMENTÁLNÍ VYSOKOTLAKÝ VODNÍ OKRUH PRO STUDIUM MATERIÁLU

T JAaflBBiag ENERGETICE,

V práci je uveden popis vysokotlakého a vysokoteplotního
experimentálního vodního okruhu na zkoušení materiálů v simu-
lovaných provozních podmínkách vybudovaného na Katedře energe-
tiky VSCHT Praha.Okruh projektovaný až do parametrů PO VVER
1000 MW má sloužit k rozvoji poznání především v oblasti vlivu
p r o s t ř e d í a jeho složek(bez radiace) na životnost
materiálů v extremních podmínkách provozu.Současně jsou prezen-
továny první výsledky.

Zvýšené požadavky na provozní bezpečnost produktivitu
a ochranu prostředí podnítily rozvoj v oblasti vývoje materi-
álů a jejich zkoušení.S moderním autoklávovým zařízením mohou
být materiálové vlastnosti jako náchylnost ke koroznímu pras-
kání či odpor proti růstu únavové trhliny sledovány v simulo-
vaných provozních podmínkách.Podstatná část takových výzkumů
je asaměřena na chování kovových materiálů při provozních pod-
mínkách PO a SO jaderných elektráren,přestože v posledních
letech též průmysl chemický,důlní a dřevařský projevil zájem
o využití autoklávů pro zkoušení materiálů a komponent.Teplo-
nosné médium lehkovodních reaktorů může způsobit korozní pras-
kání a urychlení růstu únavové trhliny vlivem prostředí ve
feritickýchfaustenitických a niklových slitinách.K udržení
konstantního složení prostředí a kvalitnímu monitorování růs-
tu trhliny je za těchto podmínek třeba poměrně složité a nák-
ladné zařízení.Velmi pomalé frekvence řádu jeden kmit za minu-
tu či ještě menší jsou primárním zájmem.V případě zkoušky na
korozní praskání mohou být inkubační časy v rozmezí několika
měsíců až let.

Přestože ve světě byl v poslední době zaznamenán boom ve
stavbě smyček různých konstrukcí a účelů/1/ v rámci ČSSR exis-
tují do této chvíle tři vysokotlaké vodní experimentální
smyčky(VUJE Řež,VUKŽ Dobré,k.p.ŠKODA Plzeň)jejichž hlavní výz-
kumná zaměření jsou směrovány do jiných problematik(jaderné
záření,vlastnosti spojení trubka-trubkovnice,oscilační vlast-
nosti systému a jiné) a vliv složek prostředí je zkoumán spí-
še jako vedlejší.Z uvážením hlediska časové náročnosti expe-
rimentů je vybudování okruhu na Katedře energetiky VŠGHT Praha
spíše nejnutnějším minimeir. v rámci rozvíjející se čo jaderné
energe tiky.

POPIS ZAŽÍZENÍ

Při budování vysokotlakého a vysokoteplotního experimen-
tálního vodního okruhu(dále VAVEVO) byl v první etapě jako
samostatné jednotka zakoupen elektromechanický zatěžovací
stroj INSTRON 1362 spřažený s autoklávovým systémem BASK3R-
VILLE umožňující provádět zatěžovací zkoušky do teploty 350*C
a tlaku 16 MPa.Autokláv z materiálu Inoonel 625 je vylepáe-
nýn typem ,jaký se používá v britském jaderném středisku UKAEA
HarwelloUvnitř je zabudován vysokoteplotní indukční extenzo-
metr(LVDT) umožňující snímat rozevření na vzorku typu 1/2 CT.
Přídavné adaptéry umožňují použití tyčových a trubkových vzor-
ků.Vzorek je možno izolovat od tělesa autoklévu v důsledku
možného vzniku makročlánku použitím izolačních kroužků na bá-
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zi ZrOp.Tři z pěti průchodek do autoklávu Jsou izolované elek-
trické vývody ke snímání povrchových dějů chemické a elektroche-
mické povahy na fázovém rozhraní povrch kovu-vodní fáze od měře-
ní korozního potenciálu přes tříelektrodové elektrochemické
měření nebo novější metodou střídavé impedance,která je na
pracovišti již dlouho studována/2/.Protažením kapiláry jednou
z těchto průchodek by bylo možno též provádět zatěžování
vzorku typu trubka tříosým žatížením.Autokláv je externě elek-
tricky vyhříván třemi topmými sekcemi s tyristorovou regulací
a žárovém vybaven tlakovým snímačem.

V etapě druhé se za účinné pomoci n.p. Sigma Modřeny přis-
toupilo k vyprojektování vysokotlakého vodního okruhuCviz obr.1)
pro umožnění obměny prostředí v autoklávu a tím zajištění jeho
přesné definovatelnosti.Při návrhu se přihlíželo k vytvoření
vzorkových míst(usazovací sekce 1-4),k umožnění změny průtoku
v Širokém rozsahu v0-400 l/hod),k umožnění automatické analýzy
vody po redukci tlaku,k možnosti měnit provozní a chemické
režimy v celém rozsahu PO a SO JE WER 440 a 1000 MW.Zéroven
byl do projektu zanesen požadavek úplného automatického chodu
okruhu.

Okruh VAVEV0 byl dobudován v roce 1987.Je svařen z tru-
bek Js 10 materiálu 08CH18N10T.V celé vysokotlaké části není
prvek,který by kontaminoval prostředí.Hlavní cirkulační čer-
padlo je membránové(teflon) tříhlavové s chlazeným pulzním
vodním sloupcem.Čerpadlo napájecí a dávkovací jsou membráno-
vá jednohlavová o výtlaku do 16 MBa.Expanze v expanzní nádobě
připojené jako by-pass probíhá do argonového polštáře z důvo-
du dosažení velmi nízkých koncentrací kyslíku a nízkého kolí-
sání tlaku v systému.Redukce tlaku je řešena dvojím způsobem*
Jednak je to pomocí pneumatického redukčního ventilu a jednak
pomocí nerezové kapiláry.Usazovací sekce jsou vyjímatelné
části potrubí Js 35 pro vkládání plochých a předepjatých vzor-
ků. Autokláv je připojen k okruhu jako by-pass pro umožnění
chodu okruhu i při jeho eventuelním odstavení(výměna vzorku).
Chlazenívje pro okruh jednostupňové protiproude,pro redukci
dvojstupňové regulačními pneumatickými ventily.Ohřev je tyris-
torově regulován.Průtok je monitorován vysokotlakým turbíň-
kovým indukčním prutokoměrem.Automatický chcdtje zabezpečen
pomocí elektroventilů EV1-10 typu MODACT.

V části přípravy napájecí vody je maximální pozornost .
věnována odstranění kyslíku a dosažení vodivosti pod O.^uScm" .
Destilované voda prochází ze zásobních nádrží nejdříve přes
silně kyselý katex v H cyklu a dále přes slabě zásaditý anex
v OH"cyklu do vyvařovacích nádrží.Důkladné odstranění kyslíku
se při současném vyvarování podporuje probubláváním argonem.
Sekvencí zapínání servoventilů SV 1-15 lze provádět automa-
tickou analýzu kvality vody z důležitých míst.

Automatická analýza kvality vody.sestává ze zjištění měr.
vodivosti (KENT,měř. rozsah 0-50 Sem '),pH(BECKMANN) a kon-
centrace rozpuštěného kyslíku(BECKMANN,měř.rozsah 0-200ppb).

Úplný automatický chod celého zařízení je řízen japon-
ským řídícím počítačem YEWPACK MARK II,jehož interface je
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v dané sestavo schopen zpracovat 32 analogových a 48 digitál-
ních vstupů s možností 8 PID regulátorů.Možnost dlouhodobého
sběru dat na 10 MB winchester je výhodné především pro časově
náročné experimenty.Přímévpropojení řídícího počítače s řídí-
cím systémem INSTRON umožňuje provádění zkoušky na šíření
únavové trhliny za konstantního rozkmitu faktoru intenzity
napětí AK(VÍZ obr.2).

VÍSLEDKY

Na zařízení byla doposud provedena následující měření.
Náchylnost ke koroznímu praskání byla zkoumána metodou s
konstantní pomalou rychlostí deformace(SSET) v modelových
vodních roztocích hydrazínu,fosforečnanu sodného a kyslíku
při parametrech parního generátoru W E E 1000 MW(viz obr.3)
V rozmezí rychlostí deformací 10"6 - 4 10-° s-' byla při
255'C zjištěna až 30% degradace mechanických vlastností(podle
kriterií lomové napětí,čas do lomu,lomová tažnost,max.napó-
tí UTS) v prostředí se zvýšeným obsahem kyslíku,než při po-
zorování na vzduchu.

V rámci kalibrace zařízení pro měření kinetiky růstu
trhlin byla za pokojové teploty sestrojena komplianční
kalibrační závislost k určeni déUty trhliny ze známého ro-
zevření na materiálu 08CH18N12T.Zároveň byla změřena křivka
šíření trhliny v tomto materiáluíviz obr. 4),již lze v Paris
JErdoganově formě prezentovat rovnicí/3,4/

da/dK = 2.05 1 0 " 1 2 A K 3 ' 7 9

s prahovou hodnotou amplitudy K *= 7.7 £ 1.5 MPa,což je
celkem v souladu s hodnotou uváděnou Linhartem/5/

V současné době probíhá v rámci státního výzkumného úko-
lu A 01 123 101 "Vývoj potrubí a armatur VVER 1000 Mí" měření
orientačních bodů křivek kinetiky defektů v parametrech PO
(350 C. 16 MPa) při nízkocyklové únavě materiálu 08CH18N12T
a 10GN2MFA.Současně v usazovacích sekcích probíhá výzkum
geneze a morfologie ochranných oxidických vrstev,pohybu a
usazování korozních zplodin na teplosměnných plochách a ná-
chylnosti materiálu ke koroznímu praskání.
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Autoři tímto děkují kolektivu pracovníků n.p. SIGMA Mod-
řany za nevšední pomoc a příkladnou spolupráci při projekto-
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ÍIISKTORá KOKÓZHE PrtOBLJSláY. JS TYPU WSR 440 V SBO

Príspevok Je zacneraný na závažnejšie korózne problémy z prevádz-
ky JE typu VVEfl 440 s reaktoroi 7-230 a V-213. Zhodnotené sú jednot-
livé komponenty, z hľadiska ich technologickej funkcie alebo bariéry,
zabraňujúcej úniku KAL do Salšíoh technologických okruhov*

Prvou a volmi význa:nnou barierou,.zadr|uiucou viac ako 99 jó rádio-
nuklidov vznikajúcich pri štiepení U a Pu ja ochranný povlak -
pokrytie palivových elementov, tvorený zliatinou Zr + 1 c

/í lib.
Počas dotez'ajšej prevádzky reaktorov v EBO neboli protlémy s koróziou
pokrytia paliva. Veľkosť únikov produktov štiepenia do pi-imárneho okru-
hu je minimálne 100 krát manšia oproti povoleným hodnotám* Dobrý stav
pokrytia je daný skutočnosťou, že s dodržiavaním chemického režimu pri-
márneho okruhu nie sú poástatné problémy. Vyplýva to predovšetkým z toho,
že pri cirkulácii vody primárneho okruhu nedochádza k jej významným fyzi-
kálnym zmenám a za prevádzkového tlaku je možnosť vniku nečistôt do pri-
márneho okruhu prakticky len systémom dávkovania cheaikálií pre korek-
ciu chemického režimu, ktorý je pod trvalou kontrolou. Kapriek tomu,
že doterajší stav palivových článkov bol hodnotený ako dobrý, kontrole
hermetičnosti paliva sa venuje veľká pozornosť.

Problémy s koróziou samotnej tlakovej nádoby Tli zatiaľ neboli zis-
tené, problémy aú a kontrolou korózneho 3tavu u reaktorov V-230, ktoré
nedajú zabudovaný systém kontroly TN a vonkajšej strany, aký je u reak-
torov V-213* Z toho dôvodu bolo rozhodnuté o nutnosti vizuálnej kontroly
vnútorného povrchu TN a závorovaných spojov potrubia Js 500.
Pre zaistenie týchto kontrol vyvíja sa v ZfíS ŠKODA špeciálne zariadenie.

Samostatnou problematikou TN je otázka krehnutia zvarového apo-ja,
ktorý je umiestnený cca v polovici tlakovej nádoby. Najvýznamnejšími
faktormi, kt*oré ovplyvňujú krehnutie ocelí je ich zloženie, mikroštruk-
túra, nečistoty a teplota pri ožarovaní a po ňom. V súčasnej dobe boli
vykonané úpravy aktívnej zóny reaktorov V-230 zavezením tieniacich kaziet,
ktoré znižujú celkovú integrálnu dávku neutrónov. Pre posúdenie nutnosti
regeneraci* TN tepelným spracovaním pripravuje sa zariadenia pre odber
vaorky z materiálu Tií.
Zaujímavým koróznym prípadom bola zistená štrbinová korózia hlavných uzatvá-
racích armatúr, ktorá sa objavila už v období II. revízie pri príprave
spúšťania III. bloku do prevádzky (I. blok Jfí V-2). Korózia bola hod-
notsná ako štrbinová korózia vretena, ktoré je vyrobené z chrómovej oce-
le (17134) oproti telesu armatúry, ktoré je vyrobené z chrómniklovej
ocels (172446). Príčinou bola azbestová upchávka (PD 009), ktorá obsa-
huje chloridové ióny v koncentrácii od 0,02 do 0,06 ji.
Nakoľko nebolo možné zaistiť tesnenie, ktoré neobsahuje chloridy,
problém sa riešil úpravou tesnenia použitím inhibitoru - roztoku I.;alí0„
alebo K2Cr207(0,1í> - 0,6 g/l).
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resp* eroznemu po
deniu rotora (objavovania a hromadenie trhliniek) u 3, a 4. bloku,
koo obažné kolá sú vyrábané inou technoló^iuou (tlakové liatia)t takéto
poJkodenie doteraz nebolo zistené,

čaltím zaujímavým koróznym problémom je výskyt mikroorganizmov
v barbotiu'.nych vežiach a defekty na náteroch na stece D. Jednotlivé
„i:aby barbotážnej veže sú z chróisniklovej ocele, leo stena D je z uhí-
'catJho maturiálu. Jej protikorózna úprava je zaistená epoxidovým náte-
rom. Žlaby sú zaplnené rostokom kyseliny boritej o koncentrácii 12 g/l.
Toplota roztoku 40 - 45 {

' vytvára vysokú realatívnu vlhkosť a optimál-
nu po'>iie:,try pre množenie mikroorganizmov. líaj vyznačme j š ie sú zatupené
vláknité íiuby rozličných äruhov, ktoré sa bežne vyskytujú v pôde, v ras-
tlinách a živočíchoch, dokážu rozkladať rôzne materiály a môžiu byť jedným
:; Článkov biologickej korózie. Náter na stene D vytvára puchiere, pod
ktorými uhlíkatý materiál koroduje. /ážnejšie napadnutie pliasňami
J-i v Jiä P Ľkš.

Najčastejšie: miestom JS z koroaneáo hľadiska je parogeaerátor, který
o>r^n svojej dôležitej funkcie predstavuje aj baréru č. 2.
i-jkiaľ sa poruší bariéra č« 1, pokrytie I-ťT - p-renikne aktivita len
jo primárneho okruhu, ktorý js prísne.oddelený a za prevádzky lan diaľko-
vo ovládaný. Vznik netgs.uc3ti medzi ľ a II v PG znaaeaá prenik aktivity
prakticky do celého II s potenciálnym rizikom úniku RA.L do životného pro-
stredia.
Kritický K .riestom x'G sú kolektory, svorníky a samotné teplovýcienné plo-
^hy-tľubk;'.
!."apriek relahívae krotkej Jobe prevádzky blokov W S K 440 v .lohuniciach
'.cca Z roícov) mali nae možnosť zoznámiť sa u2 tso vďetkými typickými ko-
:'ózía.ml ?fj. V decembri 1983 beli zisteae korózne poškodenia avorníkov.
o ziutonx :;etajiio2ti v ::.ed?.ikrú2kovoE; priestore horúceno kolektoru PG
í ("i doiSlo pri doťahovaní svorníkov k de^Sľukcii svomíka, pričom charakter
ioir.ovej p'o ony potvrdil, ie išlo o starú trhlinu a v procese doťafcovafiiť.
•i./, lo li-n k i; j.lo;:.auiu jvurr.íka..

z -\. >.:<! :• r, • n túto akutuíŕr.osť nol ťJíito kol^kto.r a aj oatatne kol e kto.vy,
; k.fvjch *JO1Í p;:-i skúškach zistené netesnosti daraontované a svorníky
:
>o] i !.»-d.vober.é jeŕekť.okopickej kontrole.
/to-ivlarom oh-niicicého režimu PG 16, ako aj cnemxckých analýz oterov esvorní-
I-.ov, závitových hniazd a vody závitových liniearl sa nezistila prítomnosť
•: loridov. Z výsledkov materiálového hodnotenia bola preukázaná nevyho-
vujiíca ••nikt'jStruittúra. Merania demontovaných svorníkov ukázali, že dochádz
k: t-valým deformáciám svorníkov a to dĺžkovým i ohjrbovým» Aby nedochá-
dzalo ku kumulácii deformačného poškodenia, bolo dohodnuté svorníky

kampaniach vyroniť.

ťolľf laboratórnych koróznych skúšok aj materiál PG trubiek - oceľ
i\S i;r 1B :, i 10 Ti j» i.<ichylná na korózne pra?(tanie, jamkovú koróziu
•i hrbinov-'. koróziu v prostredí Cl. Charakter trhlín je zmiešajiý, pre-
v .-.i "í no tr«."K?i?rystali';.l:ý« Me d s i k ry š t-ilic ká korózia PG trubiek bela zisten'
napr, aj : vzoriek s ?G c. 26 po 26 600 hod. prevádzky, ľ.iedzikryštáioví
nu;v:idn'it.U bole zistené ako u vzoriak s hladkaj časti trubky, a miest
p c-J! úpinkicí u. aj 2 oblasti ohybu trubiek* Koróziou bol napaOI:;utý von-
Ic'.jľií povrch trubky do r.'fbky 10 x.i. Priebeh korózie sa pravidelne sle-
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Počas doterajšej oca 9 ročnej prevádzky JJS V-1 (t.j, prvých
2. blokov) neboli zistené úniky chladivá z primárneho do sekundár-
neho okruhu cez teplovýmenaó plochy PG. Podstatne horšia situácia
je na JE V-2 (na 3. a 4. bloku).
Už približná po 2 rokoch boli zistené malé netesnosti a pri odstáv-
ke, vo februári t .r. boli zaslepené 2 netesné trubky na PG 31 a 2
trubky na PG 36. Doteraz zistené netesnosti boli v rámci povolenej
normy a nemali vplyv na celkový výkon elektrárna. Prípad JE Pakš
v uľÔt

t
- kde bolo zistené korózne poškodenie 15 trubiek, ktoré boli

zaslepené ešte pred spusteniu JE dokazuje, že k vážnemu poškodeniu
trubiek dochádza už v období pred samotným spustením JE,
Z uvedeného vyplýva, že trubky PG svojim materiálovým zložením
sú valmi nach;'Iné na korózne poškodenie*

Skúsenosti z JB V-1 a JE V-2 ukazujú, že korózna odolnosť PG
je daná kvalitou výroby. Napr. na trubkách PG na JE V-1 neboli
doteraz zistené netesnosti napriek tomu, že bloky sú dlhšia v pre-
vádzka a v dôsledku toho, že doteraz nebola ešte namontovaná bloko-
vá úprava kondenzátu, pracujú aj v relatívne horšom chemickom režime.
(Povolené normy chesiického režimu na JE V-2 sú podstatne prísnejšia
ako na JE V-1).
Avšak samotná bloková úprava kondenzátu nezaisťuje ešta kvalitný
režim PG, nakoľko významná časť nečistôt odseparovaná z pasy v se~
paraátore ako aj časť kondenzátov z ohrievákov a prihrievača sa do
blokovej úpravy nedostáva, ale ide priamo do napájaoej nádrže.
Tým sa vytvára určitý sktátený autonómny okruh toku nečistôt z na-
pájacej nádrže do PG, ktorý významne zhoršuje chemický režim PG,
najmä ak v tejto časti sekundárneho okruhu dochádza ku korózii zá-
kladného materiálu.

Jednou z hlavných podmienok dodržania dobrého cheaiického režimu
PG je úspešné zvládnutie problematiky korózie sekundárneho okruhu.
V súčasnej doba síce už boli vyriešené niektoré kritické miesta
(napr. VTO, středotlaký parovod (záměnou materiálu, cfalšie časti ako
vstupná oasť separator - prihrievač, středotlaké parovody, NT časti
turbíny a pod., je nutné ešte doriešiť, predovšetkým materiálovou
úpravou. Optimalizácia vodného režimu týchto okruhov je len dočesným
riešením.

Z hľadiska zlepšenia spoľahlivej prevádzky PG ja nutné doriešiť
spoľahlivé otiluhovanie s možnosťou plynula meniteľného odluhu v roz-
madzí 1 - 5 %, a doplniť technologické vybavenia PG, ktoré umožní
spoľahlivé odstraňovanie nánosov na teplosraenných plochách.
ííaisím kritickým miestom PG ako už bolo uvedené, aú kolektory.
V januári t.r. -nusel byť odstavený 3« blok z dôvodu korózneho poško-
denia valcovej časti horúceho kolektora 2G 32* Bolo ziotené, že poš-
kodenia kolektora má charakter transkryštálového korózneho praskania,
ktoré je zvyčajne zapríčinené chloridmi, a bolo iniciované z vonkajšie-
ho povrchu kolektora.
Valcová poškodená časť kol^ktoea bola vymenená a PG bol uvedený do pre-
vádzky.
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Analýza t r íc in porušenia bola vykonaná na 4 pracoviskách na vzorkách
a poškodenej čž'.stí kolektora z BBO»
Annlj'zu vykonali : '/tfz - Bratislava

7UJE - Trnava
(ÍJV - 3 2
VŽfKG - Vítkovic*

závery jednotlivých pracovísk v súčasnej dobe nie sú ešte známe.
Janoatatnou kapitolou j« spoľahlivosť hlavných kondenzátorov

z ni'^disfca ich tesnost i . Hlavnými druhmi korózie je odzínkovanio,
ns^JsikryJtalická korozi.a a korózna praskanie, ktoré priamo súvi-
uia Í: kvalitou o ä bid luce j vody,
.•'odľa vý;")buu pre dariý materiál i..S 70 A1, je maximálna povolaná
;tOiio«<;tjL'ácia Cl~35 ne/kg, i'áto hodnota ja min. 5 x vyasia a u Jiä V-1,
i-cvJo projektový tsystéir. dekarbonizácia je kyselinou soľnou, raôčis
;.:<". obsah Ul pohybovať v hodnotách až 10 x vyšších*
V týchto po'jraisíiicííoh je spoľahlivosť tohto materiálu valci sporná.
' *pr. DÍ. .?;•; /-I <ii v rokoch 1980 - 1982 zaalepilo cca 10 trubiek,
v roku "'•?,?. - 1984 ní '.'ca 350 trubiek, od roku 1985 sa pr is túpi lo
k postnp'ľij výnone í^abiak mosadze i-lS 70 A1 za aiatariál ľ.3 77 A1 A3.
..„'-štítil-'- problény a\\ aj na J3 V-2, avšak vahľadom k dobra pracu-
júcej bj.V-ovsj ápruve vo<iy nemá vzniknutá netesnosť priany dopad
:ia --.íio.'. fí:iia tí/i-äiniokého režimu ŕG» U nretrubkovaných kondenzátorov
j v ich í . ' . ;Hta - o-i'ííx Ji'terajtxch skúoanootí daná pi'edoväetkýa kvalitou
•'..» i t . í £ " 9 .

.^•tciri.c-jiii ico^'oznyu: problémom bola korózia velkorozměrných tiádriií
•*:? .r—' .•• J.1'.ku 1 Sŕil-i - Ují -j;;te prad ich uvedením do prevádzky. 2 c e l k o -
•vciiO poilt'j 31 iiíí'3i'ž/ -clo nutné u všetkých p r e v i e s ť vlsuálriu kcrj^j.*olu
- vnúto- ::-.!i u t r . v j ' a u väčšiny z nich potom pr^v iasť ^^no^á
.il-iVí.ý ; -.v'̂ iuy kcj'Oaie beli. stanovené :

^.M'; vplyvy u k o ;;-. ikiUi'^ciii© che.jiiojiĽho z l o ž e n i a m a t e r i á l u , :s-
í. \ J.1';-: ,pj',!.'úvaiie, novhudný stav povrchu, negatív^' vplyv try;.kania
a íl?.:.-ji. ocol.naef ocele typu " r 16 i i 10 rJi k bodovej f . i i

F ;.-.Iný i'íiki.or - n;!z!:a oúolňo::^ o.-role typu Cr 18 I í i 10 i1 i k
i'v-f,>j .-i ;./bi:íov;jj •-(.-.•''zii a:, jf-.ví .-iko d o m i n a n t n ý , i1 á t o .jic.ui;j;o3ť
%•:".••• "í-J • . !-.-i:a-'j."i9 ^-O".-/j-'cetia a.iúa'ums Vr.:, -d z ^í.'iváôzky ..T:i n-1 •
C'M ,^á ,,,.'OÍ:1^;.^- s :-:Vki>u o-:<>I<i .-a -v.j ^ d l e 17247 (Cr 18 - i i r 2 i )
c.ji. MLČ'••'•..•! 3 vy ř i t í m oyfi'iiyc c h l o r i d o v »ú i s výmenní i.:ui chlfe-.tlenyitd

oh'iic;:-..>.> vo<5ov» u í l í ' . i t o u na JB '/-.?. T e n t t i p r o b l é m j» v-.'ľrji váiíný

:•.:•.o v •..:'i'.Tt«« (- ,02 - o,o6 ..>, pi-i n?:tsiíikavi>Efti c o a 10 ;..'.; •
-i. •::-•;•. -̂  :Í* :-.,r.e :?.'^íin-s.^.i Ľ Jii A - 1 , kde b o l p o u ž i t ý po<iob'ý ma

7;. 4,' '„."•• n t;u!-, vi-'i:'} i , .u: - e n t o " ' . . i te r iá l .-it-riá pi-e váiisku vo<.Hi) 3 oiiow-
-.... • •..-x'i'-'cv . ; - i"-.: '"ló/l v isávj..jlos*;i oň z a h u s t e n i a chla- . t iacť j vody;

M.V:L..; >. \.\ ÍCO.Í'O;JXÍU o o u l n o u ť . N a p r . o h l t ľ H č o ťaviktíj vooy kitiča,l.i p r ^ j a -
.•••%'i.ií ,;• t.'ľ.núaľ u. : ; •̂•vr.if, .voku r»r'jv«<3zl;y» z ai-1 •:>/!«!> i a cisfcií'.-'iäj Hi-aľ.Jro

V•; 'v;.-'



Vzhľadom k skutočnosti, že kvalitu chladiacej vody z hľadiska obsahu chlo-
ridov nie je možné zmeniť, reálnym riešením ostáva zámena chromniklového
materiálu 17246 resp* 17247 za chromniklovú oceľ s prídavkom Mo napr*
17353.

Záverom j o nutné, zdôrazniť, že vznik korózie v JE má ďalekosiah-
lej šie následky ako v iných priemyselných odvetviach. Vzniklé kor-ózne
poškodenie vytvára problémy nie len s klasickou bezpečnosťou, ale pre*
dovisetkým so zaistením jadrovej bezpečnosti a v mnohých prípadoch môže
mať značný vplyv na životné prostredie*
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Ing. Rostislav Silber, CSc. a Ing. Alena Ecksteinová
SVUOM - 250 97 Praha 9, Běchovice

RADIOMSTRICKá SLíDOViÍNÍ VLIVU DSKONTAMINAÔNÍCH ČINIDEL NA KO
ROZNÍ CHOViÍNÍ KONSTRUKČNÍCH MATERIALS URČENÍCH PKO JADERNOU

Problematika využití vysoce odolných kovových materiálů
v energetickém a chemickém strojírenství úzce souvisí s jejich
korozní odolností, která je na jedné straně dána fyzikálně
chemickými vlastnostmi materiálů /složení, technologické zpra-
cování/ a na druhé straně chemickým složením korozního prost-
ředí a provozními podmínkami, za kterých je materiál použit.

Široce používaným typem materiálu, zvláště v jaderně ener-
getickém strojírenství, jsou vysoce legované oceli, která svými
korozními parametry vyhovují vysokým požadavkům kladeným na
korozní odolnost. Ke sledování korozního chování těchto mate-
riálů v kapalném korozním prostředí se hojně používá elektro-
chemických metod, jejichž výsledkem jsou polarizační křivky.
Rozborem těchto křivek lze pak získat informace o náchylno-
sti těchto materiálů k jednotlivým druhům korozního napadení
/rovnoměrné, mezikrystalové, bodová aj./. Nedostatkem elek-
trochemických metod je, že neposkytují přímé kvantitativní
údaje o kinetice rozpouštění jednotlivých složek ocelí. Tyto
údaje lze získat analytickými metodami, jejichž citlivost a
selektivnost jsou limitujícím krokem pro stanovení mnohdy velmi
nízkého obsahu složek ocelí rozpouštějících se v korozním pro-
středí. Stanovení stopových množství složek ocelí v prostředí,
které tyto prvky obsahuje předem, je klasickými metodami
nemožné.

Řešit uvedené problémy a navíc modelovat korozní procesy
v prakticky libovolném kapalném korozním prostředí umožňují
r a d i o i n d i k á t o r o v é metody. Značení složek
ocelí radioindikátory lze provést bučí jednoduchým izotopovým
zředěním, nebo aktivací složek ocelí v jaderném reaktoru nebo
cyklotronu. Princip značení složek ocelí neutrony umožňuje
využití všech výhod spojených s neutronovou aktivační analýzou,
tj. hlavně citlivosti a selektivnosti stanovení složek a ve
spojení s instrumentální technikou i multikomponentní, velmi
rychlou a nedestruktivní analýzu korozního systému.

M e t o d i c k á č á s t

Schématicky lze program využití aktivace složek ocelí
neutrony charakterizovat následovně : Vzorky ocelí ozářená v
jaderném reaktoru jsou podrobeny korozním zkouškám, při kte-
rých jsou v daných časových intervalech odebírány frakce ka-
palného korozního prostředí. Ve frakcích jsou gamaspektrome-
tricky stanoveny obsahy jednotlivých složek ocelí, které
přešly do korozního prostředí, a tak získány vlastní kinetic-
ká závislosti.

Před aktivací vzorků v jaderném reaktoru musí být vyře-
šeny problémy, které vyplývají z požadavků, kladených na
danou korozní zkoušku - stanovení doby ozařování vzorků vzhle-
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dem ke složení testovaného materiálu, citlivosti a selektiv-
nosti zkoušky, stanovení doby "chlazení" vzorků /rozpad krát-
kodobých radionuklidů/, příprava standardů sledovaných složek,
které musí být ozářeny za stejných podmínek jako testovaný
materiál, a dále příprava vlastních vzorlrů. Všechny elementy
určené k ozáření se nakonec zabalí do hliníkové folie, zapou-
zdřují a předají ozařovací službě ÚJV fiež.

K označení složek legovaných ocelí lze využít hlavně ra-
dioizotopů Fe-59, Cr-51, Co-58 a Co-60, vznikajících ozářením
ocelí neutrony, jejichž poločasy jsou vhodné z hlediska časo-
vého průběhu zkoušky. Ozařování se z hlediska citlivosti zkou-
šky provádí při výkonu reaktoru 5 - 6 li a neutronovém toku

10
1
-* em .s""

1
 po dobu 10 - 80 hod. Doba nutná k rozpadu krát-

kodobých radionuklidů: vzniklých ozářením složek ocelí se po-
hybuje kolem 20 dnů.

Vlastní korozní zkouška sRadioaktivními materiály se
provádí v zařízení, které umožňuje automatický odběr frakcí
korozního prostředí ve zvolených časových intervalech. Zaří-
zení se skládá z části technologické a řídící. V technolo-
gické části, která je schématicky znázorněna na obrázku č. 1,
jsou vertikálně umístěny tři samostatné stojany. V jejich
horní části jsou umístěny zásobní nádoby s korozním prostře-
dím /ZN/, odměrné nádoby /ON/ a přepouštěcí ventily /V/.
V prostřední části jsou v bloku výměníku /BV/ umístěny pra-
covní nádobky /PN/, do kterých se ukládají ozářené vzorky
testovaných materiálů /VZ/. Tato část je od okolí oddělena
olověným stíněním. Ve spodní části jsou v transportéru /TZ/
umístěny transportní nádobky na odebrané frakce korozního
prostředí /TN/. Ovládací část je tvořena dvěma nezávislými
řídícími systémy - řídícím automatem NS 910 a řídícím mikro-
počítačem SAPI 1. V ovládací části jsou umístěny veškeré zdro-
je napětí a výkonové členy, které umožňují ovládání aktivních
členů v technologické části, a dále celky termoregulátorů a
teploměrů. Uvedené uspořádání umožňuje provádění tří nezá-
vislých korozních zkoušek v předem zvoleném nebo v průběhu
zkoušky modifikovaném časovém průběhu při třech různých tep-
lotách, případně ve třech různých korozních prostředích*

Odebrané frakce jsou pak gamaspektrometricky vyhodnoceny
na mnohokanálovém analyzátoru s Ge/Li/ detektorem a dle vy-
pracovaného programu jsou vypočteny obsahy jednotlivých slo-
žek, které přešly do korozního prostředí. Matematickým zpra-
cováním těchto údajů lze pak získat následující veličiny :
časovou závislost hmotnosti rozpuštěné složky a celkového
hmotnostního úbytku, časovou závislost rychlosti rozpouštění
jednotlivých složek /tzv. selektivní korozní rychlost/ a ča-
sovou závislost tzv. extrakčního faktoru definovaného

Z
±
 • P..Q / P.Q. ,

k d e
 PJ Ďe hmotnost i-té složky v j-té frakci

P
3
 je hmotnostní % i-té složky v oceli

Q. je hmotnost všech měřených složek v j-té frakci
Q

3
 je součet hmotnostních % měřených složek v oceli*

Extrakční faktor tak charakterizuje průběh rozpouštění jed-
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notlivých složek materiálu. Je-li Z = 1 je rozpouštění rovno-
měrné, Z < 1 je rozpouštění potlačeno a při Z y 1 je uvolňo-
vání složky přednostní.

Podrobnosti o uvedené metodice jsou uvedeny např* v
pracích /1,2/.

P ř í k l a d y v y u ž i t í m e t o d i k y

Sledování průběhu extrakční koroze

Jak vyplývá z metodické části, lze vypracované metodiky
úspěšně využít pro řešení problematiky koroze legovaných ocelí
y různých kapalných prostředích. Vzhledem k vysoké citlivosti
je metodikA předurčena ke sledování dějů s velmi nízkou koro-

zní rychlostí /až do hodnoty ]Q g.m" »d /. Metodika posky-
tuje přímé údaje o kvantitativním průběhu rozpouštění jed-
notlivých složek a tak se stává ideálním nástrojem pro sle-
dování extrakční koroze. Metodikou bylo např. prokázáno /3/,
že probíhá-li koroze v aktivním stavu, dochází k přednost-
nímu rozpouštění méně ušlechtilých složek. V případě legova-
ných ocelí jsou to Fe a Cr a povrch oceli se obohacuje Ni.
Naopak při korozi v pasivním stavu, kdy je rozhodující ki-
netika rozpouštění oxidů složek ocelí, je povrch legovaných
ocelí obohacován Cr za přednostního vylučování Fe a Ni.

Sledování vlivu dekontaminačních činidel na korozi le-
govaných ocelí

Při technologických operacích jako je moření příp. de-
kontaminace konstrukčních materiálů, může metodika poskyt-
nout kvantitativnívúdaje o průběhu sledované technologické
operace a tím umožňuje posouzení vlivu kapalného prostředí
na studovaný materiál, příp. vlivu provozních podmínek /tep-
lota, čas, posloupnost operací/ na rozpouštění materiálu.

Průběh korozního procesu na vzorcích legovaných ocelí
17 ̂ 46 a 17347 v dekontaminačních roztocích o složení 0,016 M
C2H2°4 a °»814 M HNO-j a stejného roztoku s přídavkem 0,48 K
NaF je zobrazen na obr. 2a - 2d /4/. 2 časového průběhu
selektivních korozních rychlostí Fe, Ni a Cr vyplývá, že se
oba materiály v dekontaminačním roztoku obsahujícím C?^2^l
a HNO-, chovají přibližně stejně a koroze probíhá v pasivním
stavu-5/obr. 2a,2b/. Přídavek 0,48 M NaF se u materiálu 17 246
po počátečním intervalu asi 50 min projeví zvýšením selek-
tivních korozních rychlostí - obr. 2c. U materiálu 17 347
/2 % Mo/ se přídavek NaFprojeví tím, že k následnému zvýšení
selektivních korozních rychlostí dojde až po době cca 130 mia.
a selektivní korozní rychlosti jsou asi 4 x nižší /obr.2d/.

Znalost průběhu rozpouštění testovaných materiálů v
dekontaminačních roztocích tak umožňuje volbu režimu dekon-
taminace na základě posouzení korozní odolnosti uvažovaného
materiálu v daném dekontaminačním ráztoku.

Sledování vlivu tepelného zpracování ocelí na jejich
korozní odolnost v modelovaném korozním prostředí

Vliv technologického zpracování legovaných ocelí na jejich
korozní odolnost byl sledován např. při řešení problematiky
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tepelného zpracování oceli 14Cri7Ni2 /5/.

Vzorky o rozměrech 1 x 8 x 30 mm mechanicky obrouäené
na hrubost 3/0 byly připraveny z barníku, který byl ohřát na
teplotu 1040 C po dobu 45 min, ochlazen v oleji a poté popou-
štěn při teplotách uvedených v tabulce č. 1 po dobu 4 hod s
následujícím chlazením na vzduchu. Korozní odolnost takto
zpracovaných vzorků byla testována v modelovém korozním pro-
středí o složení 4,5 g S(n~ , 2 g Cl~ a 1,5 g Pe"3 v 1 1
roztoku o pH 4,5. Po počátečním Intervalu 50 - 100 min má zá-
vislost hmotnosti rozpuštěného železa a chrómu na čase li-
neární průběh a další kinetiku rozpouštění lze charakteri-
zovat směrnicí této závislosti - selektivní korozní rychlostí.

Získané výsledky jsou uvedeny v tab. č. 1 a naměřené
hodnoty lze pak využít pro stanovení kritického intervalu
teplot zpracování, ve kterém dochází ke snížení korozní odol-
nosti studovaného materiálu v modelovaném korozním prostředí.
Podrobnějším rozborem získaných kinetických křivek lze aískat
i informace o mechanismu korozního napadení.

Tabulka 5. 1 : Teplota popouštění vzorků oceli 14Cr17Ni2 a
selektivní korozní rychlosti Cr a Fe v modelovaném korozním
prostředí

teplota
popouštěni

sel. korozní rychlost
Cr Fe

°C .min-1 .min-1

380
440
460
480
500
520
540
560
580
640

0,79
0,60
0,83
0,61
0,82
1,32
0,91
0,67
0,63
0,74

13S4
11,3
11,1
15,6
22,0
15,3
15,5
11,3
13,3
12,8

Z á v ě r
Z uvedených příkladů použití metodiky značení složek oce*

li aktivací neutrony vyplývá, že metoda je schopna řešit pro-
blematiku nejen teoretického rázu, ale i problémy spojené s
technickou praxí a korozním zkušebnictvím. Metodu lze úspěšně
aplikovat při řešení následujícího okruhu problémů:
- sledování korozních procesu s nízkou korozní rychlostí
- Výběr vhodných konstrukčních materiálů pro dané prostředí
- výběr vhodných inhibitorů pro daný korozní systém
- sledování nerovnoměrných druhů koroze
- sledování vlivu technologického zpracování jako moření, ží-
hání, mechanické zpracování na korozní odolnost

- zjišťování koncentračního profilu složek v povrchových
vrstvách materiálu po moření nebo extrakčním napadení
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Výhodou tohoto způsobu sledování kinetiky korozních jevů
je skutečnost, že v průběhu korozní zkoušky nedochází k zá-
sahu do korozního systému, jak je tomu při elektrochemických
korozních zkouškách, a tak je metoda vhodná k modelování koroz-
ních systémů.
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Jiří Toman, prom, f y z.
Výzkumný ústav energetický, 250 97 Praha 9 - Běchovice

PROBLEMATIKA VODNÍHO REŽIMU II. OKRUHU JADERNÍCH ELEKTRÁREN
TYPU VVER

V našich pracech pod II. okruh zahrnujeme II. stranu pa-
rogenerátoru (PG), průtočnou část turbiny, parní stranu kon-
denzátoru, úpravu turbinového kondenzátu (UTK), regenerativní
ohřev a separátory - přihřívače páry (SPP). Podmínky pro vodní
režim ve srovnání s klasickými tepelnými elektrárnami se liší
austenitickými materiály v PG, mokrou parou, proudící vysokou
rychlostí a nižší teplotou páry.

Austenitická ocel teplosměnných trubek PG vyžaduje vodu
vysoké čistoty, zejména s nízkou koncentrací chloridů, pro ri-
ziko důlkové koroze a korozního praskání pod napětím. Riziko
koroze PG stoupá v místech zahuštování solí odparem, a to zej-
ména pod úpinkami PG-trubek a na povrchu kolektorů nad tzv.
košilkou. Násobnost zahuštění se pochopitelně zvyšuje v obojím
případě pod úsadami oxidů. Konstrukci PG VVER 44-0 nelze již
měnit, poněvadž jsou již v provozu, nebo se dostavují. Proto
je nutno zajistit napájecí vodu s co nejnižší koncentrací so-
lí, zejména chloridů a s co nejnižší koncentrací oxidů kovů.

Již v PG-vode je dík kontinuelnímu odluhu nízká koncen-
trace solí. Do páry při dobré separaci v PG přechází s únosem
(dle garancie max. 0",25 %) malá část solí, rozpustnost solí
v páře je pro nízký tlak zanedbatelná. Při stoupající vlhkosti
a klesajícím tlaku ve VT-dílu turbiny přechází podstatná část
solí do vodní fáze, odvodňovacími odběry páry_ odchází proto
z turbiny vyšší koncentrace solí než odpovídá koncentraci solí
v turbině. Koncentrace solí se tím v mokré páře turbiny, i kdjž
nepodstatně, snižuje. Na výstupu VT-dílu turbiny obsahuje pára
jiz 12 % vody, která pro velmi nízký rozdělovači koeficient
obsahuje prakticky všechny sole. Tato voda se s vysokou účin-
ností odloučí v separátoru páry (tzv» separát) a vrací se s na-
pájecí vodou do PG. Na-FT-díl turbiny a do kondenzace přichází
již enormně čistá pára, v klasické tepelné energetice nedosaži-
telná. Z tohoto hledi3ka slouží UTK jen pro zachycení solí,
vniklých do kondenzátu netěsností kondenzátoru. Při těsném kon-
denzátoru je zdrojem solí v okruhu jen hydrolyza ionexů v UTK
a nečistoty v dávkovaných reagentech, sole jsou z okruhu odvá-
děny prakticky jen odluhem PG.

Rozdělovači koeficient (K) amoniaku je větší než U Sepa-
rát proto obsahuje nižší koncentraci amoniaku než pára, přichá-
zející na NT-díl a do kondenzace. Amoniak obsažený v kondenzátu
se zachytí na UTK, kde neúčelne vyčerpává kapacitu ionexů, za
UTK se znovu dávkuje.

Koncentrace kyslíku v okruhu, dík dobré účinnosti fyzikál-
ního odplynení a dávkování hydrazinu, je nízká.

Hydrazin se v PG rozkládá pro nízkou teplotu gen z části.
Přechází do páry a pro K<1 hlavně do separátu a zpět do napáje-
cí vody, na NT~díl turbiny a do kondenzace přichází jen malý
podíl. Zachytí se v UTK, kde napomáhá odplynovat kondenzát*
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Hydrazin se dávkuje za UTK před austenitické nízkotlaké ohřívá-
ky (KTO)? kde reaguje s přítomným kyslíkem. Reakcí s kyslíkem
a snad částečně i termickým rozkladem se v NTO snižuje jeho
koncentrace. Považujeme za účelné více využívat termického od-
plynení v odplynovači a hydrazin dávkovat až za napájecí nádrž
před napájecí čerpadla, čímž odpadnou jeho ztráty jak termic-
kým rozkladem, tak hlavně reakcí s kyslíkem v HTO»

Pří styku kovu s mokrou parou určuje rychlost koroze che-
mické složení vodní fáze, která je ve styku s povrchem kovu*
Vodní fáze má nižší koncentraci amoniaku a zejména kyslíku, ale
vyšší koncentraci hydrazinu a solí*

Jako extremní příklad je možno uvéeti dúlkovou korozi a
korozní praskání (vedoucí často až k destrukci) předposlední
řady rotorových lopatek (cca 12 % Cr) NT-dílu turbiny. Přehřátá
pára, přicházející na NT-díl turbiny, postupně snižuje přehřátí
až se v ní na tzy. Wilsonově linii, ležící cca před předposled-
ní řadou rotorových lopatek, vytvoří jemné kapky vody, ve kte-
rých je jjro velmi nízký rozdělovači koeficient vysoká koncent-
race solí. Tyto kapky omývají návětrnou stranu lopatek, ale od-
vodem tepla kovem na závětrnou stranu se vodní film ředí kon-
denzací páry. Na závětrné straně lopatky je část suchá, vysou-
šená tepelným tokem z návětrné strany lopatky, část je smočena
vodním filmem. Ha rozhraní suché a mokré části lopatky se při
periodických změnách teploty, tlaku a tepelného obsahu páry
rozhraní s-uché a mokré části lopatky periodicky posouvá, dochá-
zí k zavlhčení povrchu kapkami s vyšší koncentrací soli a k vy-
soušení. Dochází proto periodicky ke styku povrchu lopatky
s nasyceným roztokem solí. Koroze probíhá prakticky bez kyslíku
pro K^I , při nižší hodnotě pH pro K>1, ale při vvšší koncen-
traci hydraainu pro K<1, ovšem, pokud je v páře přítomen.

Tento problém je v současné době velmi tíživý v klasické
tepelné energetice. Naproti tomu v jaderné energetice s reakto-
ry" typu WER, jak jsem o'iž uvedl, přichází na NT-díl turbiny
er.ormně čistá pára, navíc je v této páře přítomen hydrazin.
V EEO na 1. bloku nebyl po 8 letech provozu nalezen na KT-xoto-
rech na očekávaném miste ani počátek napadení dúlkovou korozí,
na 2. bloku byly po 7 letech provozu zcela ojedinělé důlky pru-
měru max. 0,2 mm, a to v místech hrubšího povrchu, zejména
v rýhách. Nemůžeme posoudit, do jaké míry se zde uplatňuje
enormně čistá pára či přítomnost hydrazinu v páře.

Příznivé působení hydrazinu, přítomného v páře vstupující
do kondenzace, je patrno na koncentraci mědi v kondenzátu před
UTK. Při hodnotě pH cca 8,5 byly naměřeny koncentrace mědi
<0,1 až 0,1/Ug.l , při hodnotě pH 9,2 vystoupila koncentrace
medi na cca 0,8/Ug.l a za UTK se snížila na cca 0,2yug.l" •
Tak nízké koncentrace mědi jsou v klasické energetice'nedosa-
žitelné.

Naopak velmi tíživým a dosud nevyřešeným problémem je
erozní koroze uhlíkaté oceli mokrou parou při vysoké rychlosti
proudění. Výsledky měření vodního režimu, např. na 1. bloku
v EDU (vi?, tabulka)
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Vzoiek

Kondenzát
Kondenzát
Kondenzát
Kondenzát
Sepaiát
Nap. voda
Kap* voda

před UTK
za UTK
za IITO
top. páry VTO

před VTO
za VTO

8,4
10
2
2
17

162
14
17

Hodnota
8,6

10
2
2
15
154
12
10

pH nap.
8,8

10
1
2
12

140
10
14

vody
9,0

10
1
2
8

121
8
11

9,2
10
1
2
4
96
5
8

dokládají, že největším zdrojem železa v nagájecí vodě za vy-
sokotlakými ohříváky (VTO) je separát, rovněž kondenzát toj>né
páry VTO má podstatně vyšší koncentraci železa než kondenzát
za NTO«

Typická závislost koncentrace železa na hodnotě pH a vý-
sledky prohlídky zařízení dokládají, že se jedná o erozní ko-
rozi mokrou parou, proudící vysokou rychlostí. Zvyšuje se jed-
nak rychlost zanášení teplosmenných ploch parogenerátoru s ri-
zikem důlkové koroze a korozního praskání austenitů v PG, jed-
nak se zvyšuje poruchovost a nároky na údržbu v místech napa-
dených erozní korozí. V EBO V-1 bylo nutno vyplátovat garovody
středotlaké páry, erozní korozí byly rovněž napadány převáděcí
trubky topné páry do článků přihřívače I # stupně a potrubí 5.
odběru.

Erozní korozi lze potlačit snížením rychlosti proudění a
snížením podílu vody v páře. Obojí je v převážná většině pří-
padů nereálné.

Erozní korozi lze snížit zvýšením hodnoty pH. Poněvadž
rychlost erozní koroze je dána hodnotou pH vodní fáze. nepří-
znivě zde působí rozdělovači koeficient amoniaku (K>15, zejmé-
na při nižším tlaku. Podstatné zvýšení hodnoty pH je omezeno
zvýšenou rychlostí koroze mosazi v kondenzátoru, zejména v ob-
lasti u vývěv, kde pro K>1 stoupá koncentrace kyslíku a amonia-
ku, naopak pro K<1 klesá koncentrace hydrazinu. Závažným ome-
zením je nutnost velmi časté regenerace ionezů v UTK, nebot po
průniku amoniaku směsným filíram,podstatně stoupá průnik gak
kationtů (Na¥), tak aniontů (Cl , SO."). Za radikální řešení
považujeme aplikaci slitin titanu prô teplosměnné plochy kon-
denzátoru, nebot je zaručena dlouhodobá těsnost kondenzátoru
a možnost provozu s velmi vysokou hodnotou pH, napr. pH = 10,
bez úpravy kondenzátu. Při této hodnotě pH se dle literatury
erozní koroze prakticky zastaví, extrapolace výsledků, uvede-
ných v tabulce nejsou s literaturou v rozporu. Doporučujeme
ovaem i v tomto případě projektovat UTK na cca 10-30 % průtok
pro najíždění a mimořádné provozní stavy.

Erozní korozi lze potlačit volbou odolnějších materiálů.
Již i nižší koncentrace chrómu v oceli (0,5 - 2 %) podstatně
snižuje erozní korozi. Příznivé působení chrómu je dokumento-
váno úbytky.,materiálů, vložených do proudu páry (rychlost
cca 15 m.s , 12 % vody) na vstupu do separátoru. Úbytky růz-
ných ocelí za jednu palivovou kampaň byly zjištovány v EBO na
1. bloku při hodnotě pH = 9,2 bez dávkování hydrazinu a v EDU
na 1. bloku při hodnotě pH » 8,5 s dávkováním hydrazinu.
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v následující tabulce je rovněž uvedeno relativní zvýšení
odolnosti ocelí v porovnání s ocelí ČSN 11 523. Příznivý vliv
hydrazinu převyšuje snížení hodnoty pH.

Ocel
ČSN

11
15
15
15
17

523
128
320
313
246

Obsah
chrómu

0,6-0,75
1,1-1,4
2,0-2,5
19-22

EBO, pH = 9,2 bez ÍL

Úbytek
£mmj

Rel. zvýšení
odolnostiC-J

0,610
0,151
0,113
0,005

-0,009

1,00
4,04
5,40

122,0

EDU, pH = 8,5
íÚbytek Rel« zvýšení

_/mni7 odolnostif-.7

0,389
0,012

-0,017
-0,029

1,00
32,42

Na základě kuponovýcľa zkoušek bylo dpporiiceno aplikovat
pro výměnu parovodu ocel ČSN 15 128 nebo CSN 15 320, pro pře-
váděcí trubky topné páry do přihřívačů páry ocel CSK 15 313,
rya 3i-ážecí děrovaný plech přihřívačových kazet ocel ČSN 15 313
nebo austenitickou ocel. Poznatky byly též zavčas uplatněny při
volba materiálů pro separátory - přihrívače páxy bloku VVER
1000.

Aplikace austenitickych materiálů je dle našeho názoru
riskantní v místech, kde může na povrchu docházet k zvyšování
koncentrace solí odparem, jak je tomu napr, u převáděcích tru-

Ve zkouškách odolnosti různých materiálů vůči erozní koro-
ai pokračujeme* Již dnes je však mošno výsledky aplikovat při
volbě materiálu pro projekci a opravy zařízení, další práce
přinesou pouas upřesnění*
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1 I n g , Boles lav Eremiáa,CSc. a I n g . Miros lav F r e e l
S t á t n í výzkumný úatav ochrany m a t e r i á l u G.V.Akimova, 250 97
Praha 9-Běchovice

MECHANISMUS KOROZNÍHO P S S O B E N Í DEZAKTIVACÍCH HOZTOKU M o
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A BAZARY PRO ARMATURY RYCHLÝCH BEAKTORU

1 . lívod
A u B t e n i t i c k é k o r c s i v z d o r n é o c e l i typu AISI 304 nebo A2SI

316 j s o u v současné době běžně používány na výrobu a r m a t u r j a k
u lehkovodních, tak i u rychlých reaktorů. Pro zhotovení těsni-
cích ploch jako jsou sedla ventilu, mechanické ucpávky, pouzdra
a objímky, jsou na příslušné časti vyrobené z korozivzdorné oce-
l i navařovány slitiny na bázi Co-Cr-W-Fe ' , které zvyšují odol-
nost otěru, kavitaci a erozi, ale i korozi třením za podmínek
cyklického napětí. Navíc vykazují nízké korozní rychlosti jak
ve vodě a páře vysokých parametrů, tak i v kapalném sodíku,
S možností korozního napadení částí vyrobených z těchto s l i t in
ae nicméně setkáváme při působení dezaktivacních roztoků, pou-
žívaných k odstranění radionuklidů, které snadno sorbují nejen
na povrchu těchto slitity ale i na površích korozivzdorných oce-
l í . Tyto radionuklidy, uvolňující se do teplonositele z konstruk-
čních materiálů aktivních komponent jaderného reaktoru, musí
být s povrchu částí exponovaných v chladivú pravidelně odstra-
ňovány použitím relativně agresivních oxidačních činidel, kte-
ré současně odstraňují oxidické vrstvy na nichž jsou sorbová-
ny. Chemické složení roztoků a podmínky dezaktivace armaturée
l i š í v závislosti na typu JE. Pro JE typu WEB jsou nejčast eji
používány roztoky; n

1) 5-12% KOH+0,5-2% KMBO,, 90°C, 1-2 h; 2) O,5-3# H2C2O., 90°C,
0,5-lh / I / . Oproti tomu & dezaktivaci armatur BN 350 Bylo po
očištění parou použito následujících roztoků: 1) 0,5% KMnOA ,
70°C, 24h: 2) 5% HNO3+I2 H2C2O,, 70^0, 3-4h /2/. Použití 5%
"NOo v případě armatur RE oylo vynuceno složením radioaktiv-
nícH úsad v sodíkových okruzích (směs elementárních kovů a kar-
bidů s nevelkým obsahem oxidů), I uvedené podmínky dezaktivace
se však ukázaly v svých dezaktivačních účincích relativně málo
efektivní, a proto byl návrh dezaktivacních roztoků pro arma-
tury RR modifikován, V současné době je to kombinace HKQ-, s
KMnO., která prokázalaf že pro určité koncentrace techto-'oxi-
dačnich činidel a při následujícím oplachu roztokem HgCgO.,
lze pro korozivzdorné oceli i s te l l i ty dosáhnout velmi aoDrých
dezaktivacních účinků. Při hodnocení korozního působení obou
roztoku na korozivzdorné oceli i s te l l i ty je nicméně nutně
vzít v úvahu, že elektrochemické principy tohoto působení vy-
tvářejí v jistých případech předpoklady pro výskyt a rozvoj
selektivního napadení těchto materiálů.

známé pod obchodním názvem ste l l i ty
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2. Elektrochemická principy korozního působení dezaktivačních
roztoků pro armatury rychlých reaktorů

Badionuklidy přítomné v sodíkovém chladivú sorbují na oxi-
dick^ch filmech, jejichž hlavní součáatí jje u^korozivzdorných
ocelí a a te l l i tů oxid CroO î který je současně zodpovědný za
korozní odolnost těchto Tiímů vůči kyselem prostředím. Obsahu-
j í - l i věak tato kyselá prostředí oxidačně působící reakční
3ložky,^schopná elektrochemické reakce a QrJ^^t může docházet
k rozrušení a ztrátě tohoto oxidu sjsolu a radxonuklidy pří-
tomnými na (jeho povrchu. K prostředím uvedeného typu patří
i dezaktivacní roztok pro sodíkové komponenty rychlých reakto-
rů t j . roztok 5% HNO3+O,3?5 KMnO,. Oxidační působení tohoto

oku na oxid C^O-^je podmíněno reakcí
rů, j
roztoku

3e = MnOž + 2H2O (1)

a redoxpotenciálem roztoku E = l » 6 p V H %p- PH *•
Oxidační proptredz muže vsak axiaovat ionty Cr v oxidu
C r ^ na ionty Cr + j iž při redoxpotenciálu E r r e dox = 1 » 1 9 5 V H
při pH=d# Tento redoxpotenciál odpovídá tot iž reakci

Cr203+5H2O = 2CrO|» + 10H+ + 6e (2)

podmiňující transpaaivaci výše zmiňovaných materiálů. V tomto
:;m.y&lu lze jej proto považovat za tranapasivační potenciál
(3.) větainy materiálů s oxidickými filmy obsahujícími Cr^O,

Po oxidačním zpracování povrchu dezaktivačníra roztokem na
bí'ízi HNOo+KMnO- je nutné odstranit ještě s povrchu vrstvu MnOp,
která vznilcó diky souběžnému průběhu reakcí (1) a (2) během ko-
rozního děje. K tomuto účelu se používá dezaktivační roztok
O,5iS H^CpO-, jehož použití je podmíněno jeho redukčními účin-
ky$ t j . * " moíinost í průběhu reakce

MnO2 + 4H+ + 2e = Mn2+ + H20 (3)

Při působení tohoto roztokui kterým je povrch omýván po aplika-
ci roztoku HMO-3+KltoÔ , dochází k významné změně korozního po-
tenciálu. Mapř; u korozivzdorných ocelí, pro kterl se korozní
potenciál v roztoku HNO3+KMnCL pohybuje v rozmezí 1,2-1,4VH,
dochází při použití roztoku HoCpÔ , k anížení tohoto potenciálu
na hodnoty 0,2-0,5 V .̂ Obě tyto potenciálové oblasti jsou pro
korosivzdorné sl i t iny nepříznivé z hlediska možnosti výskytu
a rozvoje selektivního napadení vzhledem k rozdílné selektivi-
tě rozpouštění hlavních složek těchto s l i t i n . Zejména nebezpeč-
ný je v tomto směru roztok 5̂ HNO3 + 0,3?S KMdO., který převy-
šuje svým redoxpotenciálem hodnoťu transpasiväčního potenciálu
korczivzdorných s l i t i n a vytváří tím Dodmínky jjro možnost koro-
ze v transpasivním atavu. Koroze probíhající tímto mechanis-
mem může nágř. způsobovat výskyt a rozvoj selektivního napade-
ní v případe dvoufázové struktury korozivzdorné oceli, t j , v
přítomnosti feritu, který přednostně koroduje při vysokých po-
tenciálech / 3 / . Přítomnost feritu, reap. ;jeho nedostatečné
rozpiuštění v austenitické matrici u oceli typu AISI^316 a

2de-ndritická matrici těchto s l i t in , múze v podmínkách koroze



v t rana pasiv ním stavu způsobovat výskyt a rozvoj selektivní-
ho napadení, závislého na stupal přeměny vyjádřené reakcí
9Cr+2Cx\,C3 = Cr^Cg / 5 / . Z uvedených důvodů jsme ae pokusili
formulovat a overiť mechaaismua korozního působení dezaktlvač
ních roztoků pro armatury rychlých reaktorů jak u základního
materiálu AISI 316 L, tak i u dvou typů návarových slitin, na-
vařených různou technologií,

3. Zkoušené materiály a zku&ebaí roztoky
Zkoušky korozní odolnosti sťel l í tů a korozivzdorné oceli

typu AISI 316L byly prováděny v roztoku 5%KIJOo+0,3?&KMnO.
(dezaktivační roztok c«l) a v roztoku Q,5$&oCoO,, (dezakxivační
roztok č.2) při teplotě 3O°C po dobu 1,6 a Í6Tii Zkušebními

materiály byly vaorky návarových s l i t i n typu Real 096
a Celait V-PD, odebrané ?, návarů a %>sorky podnávarového mate—
riálu-korozivzdorné ocelíc Chemické složení těchto materiálů
je uvedeno v t a b , l a

4» Zpňaob provedení st-Hitových návarů
material Heal 096 byl navařen kyslíko-acetyleno-

vým^plamenem s předehřevem materiálu na 700 C v peci. Havaro-
vání bylo provedeno redukčním plamenem z broušené tyčinky
G 565 v 6 mm, výrobce ŽAZ Vamberk* Kávar byl proveden jako
mnohovratvý o tlouštce i:3 mm e. po navaření byl materiál znovu
vložen do pece (700 G), kde byl ponechán po jejím vypnutí
pozvolnému vychladnutí.

Návarový materiál Celsit V~2?I> byl navařen automatem pod
tavidlem,s předehřevem materiálu na 300-350 G v peci. Havaro-
vání bylo provedeno z trubičkové elektrody fy BBhler s použi-
tím tavidla P 303, výrobce ZAZ Vamberk, Eávar byl proveden rov-
něž jako mnohovratvý o tloušťce ^0 mm a po navaření byl ma-
t e r i á l znovu vložeo do pece (55OWC)P kde byl ponechán po je-
jím vypnutí pozvolnému vychladnutí,

5. Zkušební zařízení a pracovní postup
Vzorky jednotlivých materiálu byly ve tveru destiček o

rozměrech 80x30x2,4 mm (AISI 316L), 66 x 13,5 mm (Eeal 096)
a 64x12x2 mm ^Celait V-FD)„ Zkoušky byly p r̂ovéděny^v 1000 ml
Erllenmayerových baňkách opatřených zpětným chladičem. Vzor-
ky byly exponovány prostředí dezsktiyačních roztoků na tef lo-
novém stojánku vyvýšeném nad dnem banky a důvodů možnosti
použití elektromagnetických míchaček typu MM2A k ohřevu a mí-
chání korozního prostředí. Požadovaná teplota byla udržována
pomocí Vertexu a regulátoru teploty. Všechny vzorkjr byly před
zkouškou odmaštěny a zváženy. Pro každý ze zkoušených materiá-
lů byl použit jiný počet vzorků vzhledem k různým rozměrům
vzorků odebraných z jednotlivých materiálů. Z důvodů možnosti
porovnání korozních účinků byl nicméně pro každou z expozic
celkový objem zkušebního roztoku přizpůsoben celkové ploše^
vzorků, takže poměr?objem roztoku/plocha vzorku byl přibližně
atejný (5-5,5 ml/enr).

Každý ze zkoušených materiálů byl při teplotě 90°C
nejprve exponován v dezaktivnčním roztoku S.l a zvážen, potom
exponován v dezaktivačním roztoku. č0? a jeho hmotnostní změna
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vyhodnocena z analýzy roztoku po korozní zkoušce atomovou
absorbční spektrofotometrií. Před zvážením byly vzorky po ko-
rozní zkoušce v dezeiktivačním roztoku 5.1 očištěny silonovým
kartáčkem a omyty destilovanou vodou. Tento postup byl stejný
pro všechny expozice, t j . pro 1,6 a 16 h. Při analýzách de-
akt ivačních roztoků č.2 byl v statických podmínkách za poko-
jové teploty pozorován výskyt araženiny, která byla po odsátí
roztoku vodní vývěvou rovněž analyzována na obsah kovových
iontů. Stejného postupu bylo použito k z j i š tění vzájemného po-
měru obsahu kovových iontů přešlvch do roztoku či zachycených
sraženinou MnOp vzniklou působením dezaktivačního roztoku c . l
po 16 h expozicích*

Kromě vyhodnocení hmotnostních změn vzorků byly korozní
účinky dezaktivačních roztoků hodnoceny rovněž metalografickým
pozorováním exponovaných materiálů a rentgenovou mikroanalý-
aou fází nalezených v struktuře návarových materiálů. Tato
mikroanalýzr. byla provedena rentgenovým mikroanalyzátorem s
energetickou disperzí TRACOB TK-2OOO, připojeným k řádkovací-
rau elektronovému mikroskopu JEOL JSM 25 S I I , kterým byly vzor-
ky při urychlovacím napětí 25 kV pozorovány na příčném řezu.

6. Výsledky a diakuze

Matematické zpracování údajů a hmotnostních změnách (W)
vaech t ř í materiálů v obou dezktivačních roztocích v závis lost i
na době korozní zkoušky ( t ) ukázalo, že časové průběhy těchto
hmotnostních změn splnují^logaritmické závis lost i typu lgW-
l g t , Z grafického znázornění těchto závis lost í v obr.1-2 lze
shrnout některé zásadní informace o korozním půaobení studova-
ných deaktivačních roztoků 3 ohledem na jednotlivé typy ma t e -
r i á l ů . Jde o následující:
a) Korosní účinky dezaktivačního roztoku č. l jsou relativně

srovnatelné pro materiály AISI 316 L a Celsit V-PD, zatímco
pro Roal 096 jsou výrazne vyšší,

b) Kinetika rozvoje korozního napadení (směrnice závis lost i
lgW-lgt) je u všech t ř í materiálů zhruba srovnatelná pro
oba dezaktivační roztoky.

c) Korozní účinky dezaktivačního roztoku č.2 jsou u všech t ř í
materiálů výrazně- nižší než korozní účinky dezaktivačního
roztoku č«l.

d) Korozní účinky dezaktivačního roztoku č. l i dezaktivačního
roztoku č.2 lze pro sledované materiály vyjádřit pořadím
Heal 096 — Celsit V-PD —AISI 316 L.

K uvedenému souboru informací poskytuje užitečný doplněk
tab.2, v které jsou uvedeny úhrnné množství kovových iontů,
3tanovená pro oba dezaktivační roztoky po 16 h expozici vzorků
návaru provedeného automatem pod tavidlem (Celsit V-PD). Z tétůl
tabulky lso stanovit v jakém poměru jsou parciální rychlosti
rozpoiifítění hlavních složek návaru v obou dezaktivačních rozto-
cích. K tomuto účelu stač?' zg i s t i t hmotnostní frakci příslušné
aložky v úhrnem obsahu kovových iontů přešlých do roztoku či
zachycených sraženinou, vydělit j i hodnotou^hmotnostní frakce
téže složlcy v návaru a srovnat takto získané údaje p r o j e d n o t l i -



bení dezaktivačního roztoku č. l lze rychlosti rozpouštění
hlavních složek seřadit v pořadí Pe«ťC^<W<Cr, mŠní se tyto
rychlosti rozpouštění při přechodu návaru do dezaktivačního
roztoku č.2 a dostáváme poradí Co-cCr-* Pe< W. Tyto údaje
ukazují, že obsah železa v návaru se může nepříznivě uplat-
nit pouze v podmínkách koroze v roztoku O,5fl» HoC^O., zatímco
v podmxnkách koroze v roztoku 556 HNO- + 0,3% KťtnOA

4 korozní
odolnost železa převyšuje korozní odolnost ostatních složek
návaru, V tomto roztoku se naopak nepříznivě uplatňuje obsah
Cr, a proto je přednostně napadena fáze, obohacená chromém,
kterou je v případě e te l l i tů fáze karbidická (viz tab.3) a v
prípade AISI 316L fáze d feritu. Toto selektivní napadení by-
lo potvrzeno pro všechny studované typy materiálů - u AISI
316 L do hloubky max.20/um, u s l i t iny Celsit V-FD do hloubky
max, 30,um a u s l i t iny Seal 096 po 16 h expozici v obou roz-
tocích tLo konce až do hloubky 700/um, Z uvedeného vyplývá, že
nežádoucí účinky těchto roztoků na s te l l i t y lze pravděpodob-
ně omezit výběrem vhodné technologie provedení návaru (viz
névar provedený automatem pod tavidlem)«

7« Závěry

Na základě výše zmiňovaných elektrochemických principů
korozního působení dekontaminaSnich roztoků 5% HNQH-0,3#
KMttO. a Oj5% HpCgO. lze v souladu se zjiStěnými výsledky vy-
vodit záver, Z% v prvém roztoku dochází na povrchu materiá-
lu k ochuzení chromém a obohacení železem a současně k selektiv-
nímu napadení v struktuře přítomných fází obohacených chromém.
Tato skutečnost nepříznivě ovlivní následné korozní působení
roztoku 0,5#UC20A, který sám o sobš lze považovat jen za vel-
mi málo agresivní vůči uvedeným materiálům. Současně lze na
základě dosažených výsledků předpokládat, že korozní chování
s t e l l i t ů v roztoku 5í*HNO3+O,3 %KMnO. může být do značné mí-
ry závislé na chemickém složení fází přítomných v struktuře né-
varových s l i t i n . Toto chemické složení lze ovlivnit technolo-
gi í provedení návaru.

Tab, 1: Chemické složení zkoušených materiálů (hm %\

Označení C Mn Si Ni Cr Mo P 3 Co W
materiálů .
AISI 316L 0,02 1,21 0,36 13,52 17,30 2,78 0,033 0,016 - - U
CELSIT
V-FD 1,07 1,09 1,84 - 27,4 0,1 0,024 0,002 61 4,79 4,
REAL 096 1,70 QtU 1,04 - 28,7 0,1 0,014 0,019 64 4,44 2]

Tab* 2: Úhrnná množství kovových iontů, stanovených v čirých DB
a ve sraženinách DB po 16 h expozici vzorků návaru prove-
deného automatem pod tavidlem (Celait V-FD)

Prostředí Hmotnost (mg,l )
"""""""~~ Pe cr 13o ' 5?

DB i 1,9 6J,8 59 o
DR 2 12.7 48.15 44 : 3
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Tab, 3: Btg# mikroanalýza fází přítomných v struktuře néva-
rových s l i t i n JjL.—- ..... , .

.______„__________ Složení (hm %)
Materiál fiáze Fe ""Sr CT" W

V-PD tuhý roztok" 572 2377 55^5 r^g"
- " - karbidické 2,3 71,8 20,3 5,6

REAL 096 tuhý roztok 2,7 17,3 74,7 5,3
- » - karbidická 1,8 69,6 23,7 4,9
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Ing. Josef Drahý, CSc.

Skoda k.p. - závod Energetické strojírenství - 316 00 Plzeň

KOROZE A EROZE V PARNÍCH TURBINÁCH

Úvod

Zkušenosti z provozu parních turbin velkých výkonů ve fo-
silních i v jaderných elektrárnách ukazují tři základní prob-
lémy z oblasti koroze a eroze, vyznačující se rozdílným mecha-
nismem působení a poškození. Jedná se o následující:
- eroze oběžných lopatek pracujících v mokré páře v důsledku
kombinovaného mechanického a kavitačního působení vodních
kapiček, narážejících na oběžné lopatky při velké obvodové
rychlosti

- koroze v přechodové oblasti při expanzi z přehřáté do mokré
páry (Wilsonova linie), kdy nečistoty z páry, především
chloridy se usazují na oběžných lopatkách z 12% chromové
oceli a vyvolávají jemné trhlinky, jež při dynamickém namá-
hání vedou k lomům lopatek v důsledku korozní únavy

- korozně-erozní opotřebení materiálu v důsledku působení mok-
ré páry o vysokém tlaku (ve vysokotlakových dílech turbin
na sytou páru), způsobené fyzikálně-chemickým narušováním
materiálu na hranici mezi pracovním mediem a kovem.

Eroze oběžných lopatek

v
Zamezení nadměrné erozi oběžných lopatek koncových NT «

stupňů pracujících při velké obvodové rychlosti (až do 600 m.s )
je jedním z vážných problémů stavby parních turbin velkých vý-
konů. Náběžné hrany a část hřbetu ve špičkové partii lopatek
je napadána nárazy kapiček vody o průměru 30...450 um, což
způsobuje erozní úbytek materiálu s možností následného zvý-
šení statického namáhání, přiblížení rezonanci a zhoršení ter-
modynamické účinnosti stupně*

Pro prohloubení znalostí o erozivzdornosti materiálů lo-
patek a jejich ochran bylo v laboratoři našeho závodu vybudo-
váno v roce 1972 experimentální zařízení pro výzkum průběhu
eroze a pro atanovení erozních úbytků. Zařízení sestává z ver-
tikálního hřídele s upevněným diskem, v němž jsou zamontovány
zkušební vzorky é 15 mm. Hlavní parametry zařízení: otáčky
do 20 000 min" , tlak ve zkušebním prostoru 1,5-3 kPa, roz-
měr kapiček vody 150 až 420 Um. Odolnost proti erozi se sta-
novuje měřením úbytku materiálu vzorku. Jako parametr erozní
odolnosti materiálů se používá t.zv. "relativní intenzita
eroze", což je poměr objemu erodovaného materiálu ku objemu
kapiček vody za jednotku času. f\J

Rozsáhlé výzkumné práce ukázaly dobrou erozní odolnost
zakaleného povrchu 12% chromové oceli i elektrojiskrově nane-
seného tvrdého kovu. Tyto ochrany mají sice menší erozi-
vzdornost než např. připájené stelitové plátky, avšak pod-
statně méně snižují mez únavy lopatek (s ohledem na možnosti
rezonance je hlavním měřítkem pro provozní spolehlivost lo-
patek mez únavy při 2. tvaru kmitání, s druhým maximem dyna-
mického namáhání ve vzdálenosti 65...85 % od paty lopatky,
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t.j. v místě kde je aplikována ochrana proti erozi),

V období posledních 15 let nedošlo k závažnějším přípa-
dům nadměrné eroze koncových lopatek dík použití jednak
"aktivních" ochran (odvedení odstředěné vody s předchozích
stupňů, zvětšení axiální mezery mezi rozváděcími a oběžnými
lopatkami s cílem zmenšit rozměr kapiček vody a dosáhnout
příznivějšího úhlu dopadu na povrch lopatek, odsávání obvo-
dového vodního filmu v mezeře za rozváděcímí lopatkami, duté
rozváděči lopatky s odsávacími štěrbinami) a "pasivních11

ochran, t.j. nanesení ochranné vrstvy na lopatky. Přesto se
věnuje mimořádná pozornost řešení ochran lopatek 1085 mm pro
turbinu 1000 MW, nebot intenzita eroze roste přibližně s 5.
mocninou obvodové rychlosti. Řešitelné se jeví elektrolytic-
ké nanášení vrstvy Ni-Fe nabo plazmové nanášení erozivzdor-
ných slitin.

Koroze v oblasti Wilsonovv linie

Mimořádná pozornost tomuto problému je věnována předev-
§ím v USA. /2/ Podle rozborů EPRI došlo v létech 1 970'až 1981
v elektrárnách USA celkem ke 423 haváriím lopatek NT dílů
parních turbin, v posleších létech dochází průměrně ke 40
haváriím ročně. V létech 1970 až 1981 způsobily tyto poruchy
ztráty elektrárenským společnostem ve výši 1,4 miliardy US
dolarů <náklady na opravy a zajištění náhradní energie).
Rozbory ukázaly, že více než 50 % poruch vzniká v oblasti
Wilsonovy linie, kde při expanzi přechází sytá pára v mokrou
a že v polovině případů se jedná o opakované nebo vícenásobně
opakované poruchy lopatek určitého stupně.

Výzkumný program EPRI vedl k závěru,, že příčinou těchto
poruch je únavová koroze v důsledku korozVního, agresivního
působení kondenzující páry ve spojení s mechanickými vlast-
nostmi 12-13% chromové oceli, používané k výrobě lopatek.
Tyto faktory způsobují vznik pittingů na povrchu lopatek z
nichž se vytvářejí mikrotrhliny, jež za působení napětí a
koroze \/edou k viditelným trhlinám a k následným lomům lopa-
tek. Příčinou koroze jsou nečistoty v páře, především chlori-
dy a sulfidy, jež ve vysoké koncentraci se usazují na povrchu
lopatek. Jejich chemickou reaktivitu zvyšuje vzduch, který
je dostává do turbin při odstavení z provozu. Provoz s čas-
tým odstavováním způsobuje vlhčení a sušení úsad a zvyšuje
jojich korozivní působení.

Výzkumné práce vedly k závěru, že agresivní koroze může
snížit únavovou pevnost 12% Cr oceli na pouze 10...20 % její
hodnoty stanovené na vzduchu.

Jedním ze způsobů řešení je použití různých pokrytí lo-
{.•at<3k pro zvýšení jejich vzdornosti proti korozi- používá se
elektrolyticky nanesená slitina Ni + Cd nebo ochrana povrchu
hliníkem. Radikálním řešením je použití titanové slitiny.
V EPRI bylo věnováno značné úsilí na zdokonalení titanové
;;litiny typu Ti-6 Al-4 V a s pomocí dvojité rekrystalizace
!>yla získána velmi jemná mikrostruktura této slitiny, fy
T(3to slitina má o 30 % vyšší mez únavy než 12% Cr ocel a
v koro:<ivní:n prostředí se chová stejně jako na vzduchu, t.j.
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mez únavy není nepříznivě ovlivněna. Na základě doporučení
EPRI^nabízí firma Westinghouse dodávku lopatek předposledních
stupňů NT dílu z titanové slitiny.

V ČSSR vznikly první poruchy v důsledku únavové koroze
na předposledním, 3. NT stupni turbin 200 MW v roce

1983 po 39 830 provozních hodinách. Potom v průběhu jednoho
roku, až do května 1984 došlo k dalším sedmi haváriím lopatek
tohoto stupně v rozmezí provozních hodin 24 023...59 000.
Všechny tyto poruchy vznikly na 4 blocích z celkového počtu
19 provozovaných 200 MW bloků v ČSSR. Ve všech případech bylo
zjištěno negativní působení chloridů na lopatky, / v

V obr. 1 je snímek korozí napadeného povrchu hřbetů
oběžných lopatek 3. NT stupně turbiny 200 MW v elektrárně
PoSerady.

V roce 1986 a 1987 došlo k dalším 3 poruchám lopatek 3.
NT stupně. V elektrárně Počerady již po 5 000 a dále 7 482
hodinách provozu s novými lopatkami, v elektrárně Tušimice II.
po 71 087 provozních hodinách. Jejich příčinou je únavová ko-
roze při provozu lopatek v blízkosti rezonance s 6. harmonic-
kou budící síly.

Problém se řeší vyloučením rezonance v 6. harmonické, v
budoucnu přechodem na materiál s vyšší odolností proti korozi
(typ AK 1 Ni). Elektrárna Počerady, kde se projevilo nejvíce
poruch, uvažuje s použitím titanové slitiny k výrobě náhrad-
ních lopatek 3. NT stupně.

U nových strojů bude snížena hladina statického i dyna-
mického namáhání lopatek provozovaných v oblasti Wilsonovy
linie použitím robustnějších oběžných lopatek, s posunem
nejnižších vlastních frekvencí do pásem vyšších harmonických
n#ž dosud.

Korozně-erozní opotřebení statorových částí VT dílů turbin
na svtou páru

U VT dílů turbin na sytou páru pro jaderné elektrárny
pracujících v oblasti vyššího tlaku (4,0...0,5 MPa) a zvětšené
vlhkosti páry (1...15 %) se objevuje poškození částí statoru
(rozváděči kola, tělesa, potrubí, vstupy páry) v důsledku
únosu materiálu. Dochází potom ke snížení spolehlivosti,
zhoršení termodynamciké účinnosti a zkrácení životnosti těch-
to elementů.

Jedná se o fyzikálně-chemick^ narušovací proces především
v úzkých Štěrbinách, v němž hlavní podíl hraje především ko-
roze. Proudění v těchto mezerách probíhá prakticky rovno-
běžně s povrchem materiálu a způsobuje vymílání, t.zv. "klou-
zavý ráz** a korozi při úhlu náběhu proudící mokré péry prak-
ticky 0 . Jev je nutno zkoumat z pohledu aerodynamiky jakožto
proudění ve velmi úzkém kanálu s velkými gradienty rychlosti.
Vzniká nestacionární proudění s pulzacemi tlaku.

Výzkumné práce v MEI Moskva vedou k závěrům, že se jedná
o fyzikálně-chemický proces na hranici mezi mokrou parou a
kovem. Zvyšující se vlhkost páry v rozmezí 0...15 % poměrně
rychle zvětšuje únos materiálu, dále stoupající vlhkost má již
m&lý vliv. £%/
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Při řešení turbin 220 MW na sytou páru pro jaderné elekt-
rárny s reaktory VVER-440 byla ve VT dílu provedena řada opat-
ření s cílem snížit korozivně-erozivní účinky mokré páry, jako
napr.:
- sešroubování polovin rozváděčích kol pro zvýšení doseda-
cího tlaku v dělicí rovině

- sešroubování dvojic rozváděčích kol pro zvýšení tlaku na
Čelní těsnící ploše

- navaření těsnících pásků z nerezavějící oceli na dělící
rovině VT tělesa a na těsnících plochách rozváděčích kol.

Pro první dvě turbiny 220 MW v jaderné elektrárně Bohu-
nice byla vyrobena rozváděči kola VT dílu z uhlíková oceli tří-
dy 11, s ochranou protikorozní erozi v dělící rovině návary
z nerezavějící oceli. Již po cca 6 000 provozních hodinách se
objevilo silně korozně-erozni napadení uhlíkových částí,
obr. 2, přičemž návary z nerezavějící oceli nebyly poSkozeny.
Proto již pro třetí a další turbiny 220 MW byly disky i věnce
rozváděčích kol vyrobeny z nerezavějící 12% chromové oceli,
čímž byl problém vyřešen.

Vážným problémem bylo též korozně-erozivní napadení potru-
bí mezi VT dílem a separátory vlhkosti (tlak páry 0,45 MPa,
vlhkost 13 % ) . Průměr potrubí: 1200 mm, síla stěny 10 mm, ma-
teriál uhlíková ocel třídy 11. Již po 10 000 hodinách provozu
docházelo k parním netěsnostem tohoto potrubí v důsledku pro-
děravění stěny. Řešené spočívá ve výrobě potrubí z plechů z
uhlíkové oceli, hutnicky plátované vrstvou nerezavějící oceli.

Celkově vede problém korozně-erozního napadání statoro-
vých Částí k rozsáhlejšímu použití 12% chromové oceli u tur-
bin 220 MW. U turbiny 1000 MW na sytou páru bude z 12% chro-
mové oceli vyrobeno jak vnitřní, tak i vnější VT těleso, bez
dalších ochran v dělicí rovině.
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Možnost jeho využití poněkud omezuje to, že se jedná o poměrně
drahou surovinu dováženou ze západu a navíc je nutné tepelné vy-
tvrzení nanesených povlaků. Povlak Hallar má pro své výrobky k
dispozici ZVÚ Hradec Králové.

Hlavní pozornost byla věnována možnosti ochrany kyselino-
vzdornými smalty - na základě korozních zkoušek byl ve SVÚOM
vypracován nový druh přímého chemicky odolného smaltu se spe-
ciálním určením pro povrchovou ochranu profilů ohříváků vzduchu.
Grafické porovnání odolnosti tohoto smaltu s uhlíkovou ocelí je
na obr. 3.

Smaltový povlak vykczuje špičkové protikorozní vlastnostij
obdobné typy smaltů existují zatím pouze ve Švédsku, USA a NSR,
přičemž funkční vlastnosti československého smaltu jsou vyšší.
Výhodné je, že smalt lze vytvářet běžnou, v Československu za-
vedenou technologií - nanáší se na běžně předupravený ocelový
plech ve dvou vrstvách v celkové tlouštce G,4 - 0,5 mm. V po-
rovnání s obvyklými smaltovými systémy /kombinace základního a
krycího povlaku/ má podstatnou výhodu v tom, že je u něho silně
omezena možnost podkorocování v případě mechanického poškození
povlaku na exponovaných místech, protože již první vrstva povla-
ku vypálená přímo do plechu je chemicky odolná a chrání kov
proti korozi. Smalt vykazuje vysokou přídržnost a v případě
potřeby jej lze vytvářet i na nemořeném plechu.

Frita pro výrobu tohoto smaltu se provozně vyrábí v n. p.
Gpolchemie Mělník pod označením č. 280, smaltované profily vy-
rábí n. p. Norma Frýdlant nad Ostravicí pro k. p. První brněn-
ské strojírna Brno, závod Třebíč, který je používá jako výplň
regenerativních ohříváků vzduchu různých typů pro tuzemsko i.
pro export.

Lruhou možností, jak omezit poškozování energetických za-
řízení nízkoteplotní korozí, je vhodné konstrukční uspořádání
a dobrý celkový stav. Jedním z nejdůležitějších faktorů je z
tohoto hlediska okamžitý stsv tepelné izolace. Je-li izolace
dobře projektována a provedena, blíží se teplota ocelových dílů
teplotě spalin, s nimiž se stýká, a k tvorbě kondenzátů nedo-
chází. Nesprávně vypočítaná, špatně vyrobená a neudržovanávte-
pelná izolace, nebo izolace, do níž může zatékat např. deštová
voda vlivem špatného stavu vnějšího oplechovaní, dovoluje in-
tenzivnější ochlazování vnitřních plástů kouřové dů a jiných
dílů; vlivem vyššího teplotního spádu mezi spalinami a povrchem
zařízení dochází ke kondenzaci kyselých složek nebo vody a tím
ke značné korozi - čím je větší rozdíl teplot, tím je i rych-
lejší korozní poškozování zařízení.

Konstrukčních úprav se používá pro omezení nízkoteplotní
koroze mncho druhů. Jsou to hlavně recirkulace spalin, vzduchu
i vody, předehřívání vzduchu a vody pomocnými zdroji, volba
vhodného typu výměníku, tvorba mrtvých prostor na náběhových
hranách či plochách, úprava aerodynamiky, úprava spalovacího
prostoru a režimu spalování, zesílení tepelné izolace aj. Za
velmi důležitý zásah lze považovat konstrukci a umístění ole-
jových hořáků, umožňující dokonalé rozprášení topného oleje a
snížení potřebného přebytku vzduchu na takové minimum, kdy pro
nedostatek kyslíku nemůže vůbec dojít k oxidaci oxidu siřiči-
tého na sírový. Při spalování topného oleje s obsahem síry 2
- 3 % a maximálním přebytku vzduchu 2 % nebyl například rosný
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V

bod kyseliny sírové ve spalinách vůbec zjišt- n a indikován byl
::Z rosný bod vody okolo 50 C. Tato metoda však není univerzální
v. -je „i n *>žné použít pouze u některých nových nebo rekonstruova
ných kot] 3 s topeništěm určitých vlastností. Pro staré kotle,
V. ú i: není :no;;.né spalovat stechiometricky, je nutné uvažovat o
IT l!) Lni ch pro tikorozní ch opatřeních.

Poslední z možností ochrany proti nízkoteplotní /zároveň
vfak i vysokoteplotní/ korozi je použití přísad, které se mohou
cívkovKt do různých ruí s t kotle, nebo přímo do paliva. Kromě ob-
vyklých známých etditiv lze do této kategorie zařadit i dávková-
ní mletého vápence nebo magnezitu, o kterém se v poslední době
uvažuje přeceví/ím z důvodů omezení emisí oxidů síry.

Bret '/..: Nízkoteplotní koroze v klasické energetice,
Oborník konťerence Interantikor, Bratislava 1 9f3

Bret Z., Prokop J. , Tyciáň 7.: Prodloužení provozní periody
ohříváků vzduchu t,vpu Ljungstrom, Výzkumné zpráva SVÚOivl 56/&5

i:rokop <. ., Tya-áň V., Hožunberský A.: Materiály pr,o odsiřovaní
spalin rozpravov&cí sušárnou, Výskumná zpráva ÍVUC2Č íc/'ir1"
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Obr. 1 Scheme uspořádání nízkoteplotní korozní sondy.
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Obr. 2 Závislost korozní rychlosti ocelí 11320, 17041

a 17241 na teplotě ve spalinách hnědého uhlí

/elektrárna Tušimice II, expozice 12C0 hodin/

80 too 120 třel

Obr. 3 Závislost korozní rychlosti oceli 1132C a smaltového
povlaku na teplotě ve spalinách hnědého uhlí
/elektrárna Tušimice II, expozice i8^5 hodin/



Ing. Emil Koutský. CSc. --. Ing* Václav Liška
SKODA k.p. - ÚVZU - 2" C 00 Plâ r. . • "

PROBLÉMY KOROZNÍ OPCT.NOSTT mUHBIF07f OH I .CHATEK
Z PROSTĚ 13fl CHROMOVĚ CGELT

Na našem "ninulém seth^rí jsme roíerovcli o korozních loniech
turbinových lopatek předposlední řady nízkotleké části 200 MV7

se
koncentrují v počátcích kondenzace na povrchu lopatek. Jejich che-
mickou reaktivitu zvyšuje vzduch, který so dostává do turbiny v
době odstáveko Ukázalo se? že ve vrstvách usazenin na těle lopa-
tek se korozně agresivní látky zachycují e vyvolávají dálkovou
korozi. Z důlků na odtokové hran*5 lopatek pále spolupůsobením napětí
a korozního prostředí vy c h i se;; í trhliny (obr0ě.1), šířící se na-
příč listem lopatky mechanismem korozní únavy /1/,/2/,/5/.

Za uplynulé dva roky Jsme získali další^experimentální mate-
riál a rozšířily se i poznatky o těchto nepříznivých jevech, se
kterými se potýkají všichni výrobci parních turbin větších výko-
nů. Korozní poškozování lopatek pracujících v oblasti V/ilsonovy
linie snižuje únavovou pevnost ';3f" chromových ocelí o 80 - 90$?
její původní hodnoty stanovené r.a. vzduchu. Ve snaze o řešení prob-
lému se ve světě zkouší použít k výrobe lopatek především výše

(příp.prscipitačně vytvrzenou), tita-
pokryté

• ~, , s e á e ~
titanových loprteks kde se dosahuje po optimálním te-

pokusy s pouši :;ím bchať'ii legovrných ocelí* ^̂ .jímevá je v této
souvislosti skutečriO.rt, •:". Japonci (finny "oocbíba, Mitsubishi
a Hitachi), kteří produkují turbiny v licenci výrobců z USxi , ma-
jí výrazne nižší problémy s koroziiími lomy v nízkotlaké části
než Američané, V Japonskí.; jaou včri ninohen přísnější na čistotu
napájecí vody a vysoká čittoť-.. pá^y na vstupu do turbiny je
přísně kontrolována /3/.-

V našem příspěvku se -j o -rušíte o podrobnej Si pohled na mik-
rostrukturu lopatek z ocoli AK 1 c-, její odchylky ve vztahu k odolnos-
ti proti koroznímu nepadení. při provozu.Základem bylo porovnání raik-
rostruktury lopatek "nředponletliií řady nízkotlaké částí. 200 MWpex*-
ních turbin, kteró havarovaly po 5 - 7 tisících provozních ho-
dinách a lopatek, které se porubily po 70 ti3icích provozních ̂ ho-
dinách. V obou porovnávaných případech se lomy lopatek rozšíři-
ly z korozních důlků na odtokov? hraně. Postupovaly^mechanismem
korozní únavy a lomové plochy shodně obsahují značný podíl in—
terkrystalického porušen?',

Lopatky porušené po krr.tsí debě provedu j...ou velmi málo ko-
rozně napadené E na j oj ich povrclra vi.dírne je:.i nesouvislé vrstvy usa-
zenin, viz obr.č.2„ Korosní napadení i pokrytí ;ovrchu lopatek
úsadami v druhém případě je výsscaranS vyšší, vi-- obr.č.3»

73



Srovnání nikrostruktury ukázalo zásadní rozdíly ve tvaru

obálkami karbidů typu M o,C ň ,podobně i hranice austenitic-
kých srn (obr.č.5). V interifefu feritických útvarů existuje pre-
cipitát jehlicov£tóho nitridu Cr^N, což zvyšuje mikrotvrdost fe-
ritu J" nad úroveň sorbitickó základní hmoty,

TT lopatek porušených po delší době provozu je feritická fá-
z<5 ve tviu.ru rozptýlených zrn bez vytvrzujícího precipitátu Cr-.íľ
(obr.č.ú a 7), s okraji prostými karbidické fáze a hranicemi éra

»ho austenitu, obsahujícími jen nevýrazné obálky jemných kar-
uiďľ!. Ferit ď y aikrostruktuře těchto lopatek je měkči než sor-
bitická metrice. 'Tikrqstruktura odpovídá optimálnímu tepelnému
zpracování prosté 13': chromové oceli*

_ v lii
tepl6ty ies

u
r
: pod A ., která je v závislosti na obsahu chrómu F05 - 840 C,

"•-eci;1! t"t hrubce o. soustreduje se ve střední části objemu srn,
r oři ti; <ľ , zatímco na hranicích feritu ̂  i býv&lých austenitic-
ľ:ých z~"Xx se vytvnřejí hrubé obálky karbidické fáse, proválené
ochu"ov.';ním okolí hranic o chrom a vytvářením snadných cest pro
leorozi. TjT^ckó intorkrystalicke korozní poškození vyvolané ne-
or.tiináín/ni staveni Irranic zrn, iniciované v korozních důlcích r.a
ItV hrpxč lopatky dokuaontuje obr.S.8 A/.

korozní trhlinu, obr«č«1Ó#

?-. uvedeného vsti.hu nikrostruktury^a provozního chování je
-TřojT;', ?o v tepelném zpracování kovaných lopatek, používaných
v oblasti r: e j int oživne-j čího korozního působení, jsou značné ̂ re-
servy. ^'iracování, včetně tvářecích procesů a jejich teplotních
re?Ira*, vyrcďujs přísné dodržování předepsané optimální techno-
losie, "otřeba zdůrazňovat, ze jediná lopatka nevhodných vlast-
ností m<?::í stovkou dobrých na turbinovém disku představuje sle-
bí Tiísto, rozhodující o životnosti této části perní turbiny.

Z ŕ v c? r

rozboru vynlývá. že podaří-li se v nejvíce korosn? namá-
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liigo Zdeněk č ížek, C S c , I n g . Zdeněk Kubeš
tfstrední výzkumný ústav, ŠKODA k . p . , Plzeň

ríílSPJSViK K ítBŠENÍ PižOHLBáATIKr KOHOŽE KOlfD
LOŇSKOU VODOU

uváděný příspěvek shrnuje výsledky řešení závažného přípa~
V-̂Í.Í koruzního napadení kondenzátorů v podmínka c h výstavby ener-
Gobloků SKODA 2"x 150 MW V oblasti Perského zálivu.

Charakteristika případu
Kondenzátory jako subdoaávky zahraničníno výrobce s údajně

rozsáhlými zkušenostmi s výstavbou energetických a dalších za-
r.i2ei:í v přímořských oblastech jsou zhotoveny z nelegované
konstrukční oceli. Vzhledem k tomu, že používaným chladícím
-cdicia j e v daném případě neupravovaná mořská voda, je vnitrní
povrch vstupních a výstupních vodních komor kondenzátorů včet-
i:'i povrchu trubkovnice chráněn proti korozi 8 mm silným plá-
• vj*.d\l\r. z;-, s l i t iny Culíi20Fe21£n2 ^tzv. kunirer), t j . materiálem
:.. ;V.:ÚÍ-:OU odolností proti působena mořské vody; ze stejného
L-iatori.-'.lu jsou rovněž kondenzátorové trubky. Upevnění trubek
c... .r^;:.oy;-ice bylo provedeno zaválcováním na předepsaný expan-
..-•: ;, ̂  ̂ pen - přesně dle technologického postupu stanoveného
v;, :vbce.r. kondenzátoru.

Po moiitař.i byly kondenzátory podrobeny tlakové zkoušce
..•-.•-.:cu (t jds, clenou) vodou a poté krátkodobému (cca 2 měsíce)
cv •rovu í̂iuu procesu za reálnýcii podmínek. Provedené tlakové
r. '̂U';::y ; .^okázaly předepsanou těsnost zaválcování trubek, 2?o
c o vře..'' ••'.';-upni. c h komor po provozním testu však bylo zákasní-
:.jiu a j . .o Ľdfcor-ným konzultantom (fa Lahmeyer International)
:njtai-o.^no vĵ namné korozní xxapadení vstupních i výstupnicu
..aer i:o:....:or^átorá, projavující se poki^tím vnitřního povrchu

.loijioj' u. povrohu trubkovnic velkým množstvím korozních zplodin,
^ioionč k o r e n í napaduní bylo zahraničním dodavatelem konden-

z .turu aáváno striktně do souvislostí s údajne nekvalitně pro-
ve- o.iou montáží kondensátorových trubeic Ós, i í

/yarcuTii :j.aznačeiié korozní, problematiky byl prováděn př íao
.'.-,': -:*;avně energoblokú a poté cestou u a t e r i á l o v ó a d í l č í t ě c h -
•if.'j '.Í_;iclr.3 expert isy v laborntornícl". podmínkách*

?..-otilí>.U:.a i-or^enzátorů i n s i t u
D e t a i l n í prohlídkou kondenzátorů na stavbě byly postupně

::oJ:--.iiii;ovany j ednot l ivé zdroje korozních zplodin. Vedle v š t š i -
iO(i bezvýznamných důsledků kontaminace vn i t řku vodních komor

A-.jiueuzacorů a povrchu trubkovnic a procesu výroby a montáže
(ot.-ry n.;-,strojů, zasekané ocelové č á s t i c e po tryskání a j . ) a
t;,V',.lecLí..ů rozpadu anod elektrochemické ochrany krodenzátoru
!i;ylo uoziié jako jediné nebezpečné projevy korozního napadení
označit výtoky korozních zplodin kolem zaválcovanýcn hrdel n ě -
kbt-iých í-rabek ve vstupních komorách kondenzátorů. Systematic-
k./ia vyšecx'en.íjii několika t i s í c zaválcovaných trubek bylo p ř i
tom zji.-^ěno, že korozní projevy vykazují a s i 2 % z celkového
počtu trubek, a to bez jakékoliv z á k o n i t o s t i v j e j i c h rozložení,



Při ověřování geometrických parametrů saválcováných trubek
(vnitřní průměr zaválcovaných konců, jejich kruhovítost) bylo
možno konstatovat, že všechny trubky s projevy koroze vykazu-
ji značnou a směrové stejně orientovanou ovalitu ve výši až
0,5 mm rozdílu mezi minimálním a maximálním vnitřním průměrem
v oblasti zaválcování; u řady trubek s positivním projevem, ko-
roze byl rovněž prokázán větší vnitrní průměr v zaválcované
oblasti, než vyplývalo z projektové dokumentace*

Provedená demontáž několika trubek s prokazatelnými stopa-
mi výtoku korozních zplodin kolem hrdel a s vyššími hodnotami
ovalit^ vnitřního průměru potvrdila vysokou ovalitu přísluš-
ných vývrtů v trubkovnici aejména v oblasti kuniferového plá-
tování a významné korozní napadení povrchu vývrtů v ocelové
části trubkovnice především v oblasti rázového rozhraní kuni-
fer - ocel (obr, 1), Dodatečným laboratorním vyšetřením cha-
rakteru a složení korozních zplodin z povrchu vývrtů bylo pro-
kázáno, že jde o hydratované oxidy železa obsahující složky
z mořské vody.

Za přímou příčinu uvedených korozních projevu tedy bylo
možno označit průnik mořské vody netšsnc3tj»i spoje trubka -
- trubkovnice v oblasti plátování až, na ccelovou část trub-
kovnice a její napadení.

Materiálová analýza

Materiálová expertiza sloužila k ověření materiálových
charakteristik trubek a trubkovnice a k případnému získáni
podkladů pro objasnění příčin zjištěných netěsností v savál-
cování trubek do trubkovnic, K tomu účelu byl využit výřez z
tzv, vzorkové trubkovnice (obr, 2)

 t
 vyrobené paralelně s trub-

kovnicemi kondenzátorů jako materiálový a technologický vzorek
pro zákazníka, a části trubek demontovaných z kondenzátora.
Hodnocena byla kvalita povrchu saválcoyanýoh. Částí trubek a
chemické složení, struktura a mechanické vlastnosti jednotli-
vých materiálů ve vztahu k podmínkám pro zaválcováni trubek*

2 mikroskopické prohlídky zaválcovaných konců demontova-
ných trubek (použit MNl) vyplynulo, že v oblasti ocelové části
trubkovnice nose vnější povrch trubek obvyklé projevy rozvál—
cování povrchového reliéfu, svědčící o účinném saválcování,
zatímco v oblasti plátováni trubkovnic© je povrchový reliéf
trubek prakticky beze změny ve srovnání s výchozím stavem, tj«
bez projevů účinného zaválcování. Dalším významným výsledkem
prohlídky vnějšího povrchu konců trubek byla identifikace po-
vrciiových podélných trhlin (obr, 3) - s vysokou pravděpodob-
ností důsledek vyčerpání plasticity povrchových vláken trubek
v procesu zaválcování* zjištěné trhliny představují potenciál-
ni kapilární netěsnosti pro průnik mořské vody podél trubek na
ocelovou část trubkovnice.

Chemická analysa základních materiálů nepřinesla pro ře-
šení případu žádná významná zjištění, prokázána byla shoda a
materiálovými předpisy. Velmi zajímavé výsledky však poskytl
metalografický rozbor trubek a trubkovnice. Strukturu ocelo-
vé části trubkovnice bylo možno charakterizovat jako velmi
heterogenní feriticko-perlitickou strukturu s výrazným vyřád-
kováním feritu ve směru válcování trubkovnice £cfor, 4), Dokla-
dovaná struktura, vyznačující se podstatně vyšší tvrdostí per-
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litických "kanálů" než feritické matrice (ověřeno měřením mi-
krotyrdosti obou lokalit) může - jak b y ^ zjištěno při před-
chozím řešení konkrétních případů vzniku deformací kruhových
vyvrtli - způsobovat v procesu obrábění závažné odchylky vý-
sledného rozměru i tvaru vývrtů /2/,

Struktury kuniferového plátování trubkovnice a trubek
(obr, 5 a 6) vykázaly při stejném chemickém složení obou mate-
riálů řádový rozdíl ve velikosti zrna; jemnozrnná struktura
materiálu trubek a naproti tomu velmi hrubozrnná struktura
materiálu plátování tak signalizovaly významné rozdíly v mecha-
nických vlastnostech trubek a plátování, a to v neprospěch
procesu zaváicování trubek.

Tuto skutečnost potvrdily následně provedené mechanické
zkoušky. Měřením tvrdosti (HV5) trubek a plátování v neovliv-
něných oblastech bylo zjištěno, že trubky vykazují o 20 - 40
jednotek vyšší hodnoty tvrdosti než kuniferové plátování, tzn#
že do měkčího materiálu byl saválcováyán materiál s výrazně
vyšší tvrdostí. Obdobné, pro zaválcování trubek nevýhodné
zjištění přinesly zkoušky tahem; z jejich výsledků vyplynulo,
že mez kluzu (Rp 0,2) kuniferového plátování je podstatně niž-
ší než mez kluzu trubek.

Provedená materiálová expertiza tedy potvrdila naprosto
nevhodné materiálová podmínky pro spolehlivě těsné zaválcová-
ní trubek do trubkovnic v oblasti kuniferového plátování a
zároveň těmto skutečnostem odpovídající projevy.

Technologická analýza
Závěry vyplývající z materiálové expertizy byly ověřeny

dodatečně provedenou dílčí technologickou expertisou. Do něko-
lika vývrtů v již zmíněné vzorkové trubkovnici byly opakovaně
(dle výrobcem kondenzátoru předepsané technologie) zaváicovány
části kondenzátorových trubek a sledovány byly změny v geome-
trii vývrtů v trubkovnici v důsledku válcovacího procesu (prů-
měr, ovalita), Z experimentů vyplynulo, že každou válcovací
operací dochází k významnému zvětšení průměru otvoru v kuni-
terové části trubkovnice (o 0,1 - 0,2 mm) a k postupnému ná-
růstu směrově orientované ovality otvoru. Zcela v souladu s
tímto zjištěním neúspěšné výsledky poskytly rovněž navazující
pokusy o zaválcování trubky do vybraného otvoru se zvětšeným
průměrem a velkou oyalitou přímo y reálné trubkovnici konden-
zátoru. Ani za použití speciálních nástrojů a 3 úplnou znalostí
geometrických parametrů otvoru se nepodařilo dosáhnout těsného
spoje trubka - trubkovnice v kuniferové části vývrtu.

Provedená technologická expertiza tak potvrdila závěry ma-
teriálové analýzy. Její výsledky např. jednoznačně negovaly
tvrzení dodavatele kondenzátorů o nekvalitní montáži trubek
z titulu údajně nedostatečného stupně jejich zaválcování, za-
ložené na výpočcu expanzního faktoru zaválcování z průměru
otvoru po demontáži trubek (zvětšení průměru otvoru o 0,1 mm
během montáže představuje za daných podmínek zdánlivé snížení
hodnoty expanzního faktoru o 7 - S %)

t
 a eliminována byla

rovněž argumentace výrobce konaenzátorů o údajné možnosti
spolehlivého zaválcování trubky do jakéhokoliv otvoru be*
ohledu na jeho geometrické parametry.
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Závěry pro řešený prípad

Při celkovém Hodnoceni výsledků, prohlídky korozního napa-
deni kondenzátorů, materiálového rozboru a technologické ex-
pertizy bylo možné konstatovat, že v řešeném případě existuje
hned několik faktorů, podmiňujících vznik netěsností v zavál-
cování trubek do kuniferové Části trubkovnice, a tím možnost
korozního napadení ocelové části trubkovnice mořskou vodou.
Za nejvýznamnější technický faktor bylo možno označit materiá-
lovou stránku, tj. naprosto nevhodný stav materiálu trubek a
kuniferoyého plátování trubkovnice a tomu odpovídající pro za-
válcování nevhodné mechanické vlastnosti* uruhý významný tech-
nický faktor (částečné nepochybně související s materiálovou
charakteristikou ocelové části trubkovnice), představují na-
hoailé geometrické defekty vývrtů v trubkovnicích (překročené
tolerance průměrů některých vývrtů, vysoká ovalita* řad?/ vývrtů)
a jejich dalšx prohloubení při montáži trubek. Za třetí důle-
žitý faktor, v tomto případě teclinicko-organizační, je pak tře-
ba považovat neznalost materiálových a geometrických defektů
organizací, provádějící vlastní montáž trubek do kondenzátorů,
a z toho plynoucí nemožnost případného přizpůsobení postupu
montáže konkrétním podmínkám.

V řešeném případě je pří tom nutno počítat se současným
působením všech uvedených faktorů, z nichž zřejmě žádný nelze
určit jako jednoznačně dominující, a s nahodilým sčítáním je-
jich negativních vlivů jako se základní příčinou vzniku uve-
deného korozního poškozeni kondenzátorů.

Uváděný korozní případ potvrdil vhodnost komplexního
přístupu k řešení obdobných problémů, nutnost současného na-
sazení řady experimentálních technik a nezbytnost týmového
zapojení pracovníků z růanýcii oborů. Z jeho řešení vyplynula
řada poznatků pro další technickou praxi, ale i zásadní po-
znatky pro Qbchodně-techrtickou činnost a obchodili strategii
v případě kooperace při investiční výstavbě s raznými partne-
ry a subdodavateli.

Reference
1. Schumacher M.i Seawater Corrosion Hanbook, líoyes Data

Corp., N.Jersey 1979.
2. Kubeš Z.: nepublikované výsledky.
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VLIV KONTINUÁLNÍHO ČIŠTĚNÍ KA KOROZNÍ RYCHLOST TRUBEK A TVORBA
ÚSAD ^

Na ekonomii provozu elektráren má vliv i čistota teplo-
směných plodu Zhoršením přestupu tepla v důsledku zanášení
kondenzátorových trubek ze strany ohladící vody se zvyšuje
konoový rozdíl teplot (t;j* teplota emisní páry a teplota chla-
dící vody na výstupu) o • Rust teploty emisní páry a tím i měrné
spotřeby tepla má negativní vliv na ekonomii provozu bloků*

Úsady na kondenzátorových trubkách obsahují především or-
ganické látky, málo rozpustné karbonáty (vápenaté,* horečnaté)
i produkty z korose mosazných trubek tj. sloučeniny měčl a
zinku. Čistění trubek se periodicky provádělo mechanioky

 f
-

- prostřelováním gumových zátek pomočí tlakové vody (zařízení
WOMA) i chemicky, převážně zředěným roztokem kyseliny chloro-
vodíkové. Gheniiaké čištění se provádělo bez následné pasivace,
což mělo negativná vliv na korozní rychlost trubek© Četnost
čištění byla závislá na rychlosti zanášení trubek resp. na
hodnotě koncového rozdílu teplot*

V roce 1979 bylo v elektrárne Chvaletice instalováno kon-
tinuální čištění kondensátorů (KČK) na bloky č© 1 a 2 a v ro-
ce 1980i na bloky 3 a 4» Trvalým provosem KQK se dlouhodobě
udržal nízký rozdíl koncových teplot cca 4 CC© ITa sákladě klad-
ných výsledků s provozem KOK bylo od r© 1983 postupně instalo-
váno na kondenzátory elektráren o výkonu 100j, 110 a 200 ffi? i na
jaderných elektrárnách Dukovany a Bohunicea

Pracovníci materiálového střediska v Chomutova provádějí
pravidelné nedestruktivní kontroly stavu kondenzátorů;, přičemž
se u 200 MW bloků proměřuje cca 300 ka trubek«, Y elektrárně
Chváletioe, kde se používa KČK téměř od začátku provozu bloků
TG 1 - TG 4* byla např» zjištěna četnost a nárňat koroze dle
tabulky c*«-1* Ze vzhledu vnitřního govrohu tambek pro srovnání
s trubkami a jiných elektráren js zrejmý^rozdíl v tom, že při
KČK nejsou úaady s ev» přítomnostílkorozníoh zplodin na celém
nebo vetší části povrchu, ale jsou pouse ojedinělé9 jak vyplý-
vá z obr. č» 1 u trubky provozované cca 24.000 hodin. Při del-
ší době provozu dochází však již k nárůstu úsad i po celém
vnitřním povrchu trubek,^ale jejich nárŮ3t není u všech trubek
stejný. Nestejný nárůst úsad je dokumentován obr. o. 2, levá
část trubek je po chemickém moření - povrch tmavá části má pů-
vodní povrch s úsadami. tfsady na spodní trubce jsou méně inten-
zivní než na zbývajících dvou trubkách.

Pro laboratorní hodnocení se odebírají trubky dle výsled-
ků nedestruktivního měření v počtu 2-3 ks, na kterých se mj.
provede metalografické hodnocení koroaního napadení. Při hodno--
cení trubek odebraných z kondenzátoru ,dle tabe 1 se prokazuje
užší souvislost mezi korozním napadením a přítomností úsad na
povrchu trubky. Při kratší době provozu jsou úsady přítomny
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převážně jen v místech korozníoh zplodin a samotná koroze má u
mosazi CSN 42 3239 charakter důlkového nebo místního odzinJcová-
ní obr.^č. 3 a 4. Po delší době provozu je charakter korozního
napadení stejnýV ale zvyšuje se četnost korozního napadení a
plochy úsad i hloubka korozního napadení.

Z dosud získaných údajů odvozujeme, že KČK má velký význam
pro udržení dobrého přestupu tepla a umožňuje udržení nízkeho
rozdílu konoovýoh teplot ooa 4-b C*

Současně se prokazuje, žé účinnost KCK, soudě podle pří-
tomnosti úsad a četnosti koroze, není u všeoh trubek stejná*
Předpokládáme, že v místech vzniku koroze resp. u trubek korozí
více napadených, se zvyšuje i intenzita tvorby úsad. Počet tru-
bek s výskytem koroze a tím i četností a množstvím úsad se zvy-
šuje s dobou provozu. Rovněž hloubka odzinkování narůstá s do-
bou provozu a nezdá se být menší než v případech bez KČK. Usu-
zujeme, že korozní rychlost je závislá na materiálu trubek, vý-
chozím stavu jejich povrchu, agresivitě provozního prostředí,
podmínkáoh a době provozu. Výrazný vliv KCK na rychlost koroze
odzinkováním u trubek z mosazi ČSN 42 3239 nebyl dosud potvrzen.
Naproti tomu se potvrzuje, že tenká vrstvička přítomná na po-
vrchu mosazi není v průběhu provozu KČK porušena*

Dosud provedená měření prokazují, že korozníjodolnost kon-
denzátorových trubek lze zvýšit použitím korozně odolnějšího
materiálu nebo - u trubek ze slitin CSN 42 3239, CUZn28AlSnAs,
CuZn28AlSiAs, CuZn20A12As - zlepšením stavu jejich povrchu tj.
homogenizací a pasivací povrchu resp* vytvořením cizí ochranné
vrstvy. Vzhledem k tomu, 2e tyto vrstvy nejsou poškozovány
v průběhu KOK, mohou být připraveny bud před nasazením trubek
do provozu, tím se zabrání jejich korozi během skladování,
montáže a dále jsou vytvořeny vhodné podmínky pro vznik kvalit-
ní ochranné vrstvy během počátečního provozu, a nebo v průběhu
provozu tj. dávkováním vhodné přísady do chladící vody*

Literatura:
Pro zpraoování tabulky byly použity zprávy o stavu kondenzátorů
v elektrárně Chvaletice vypracované v KKMS Chomutov.
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Skoda k.p.Plzeň

PŘÍSPĚVEK K BODOVĚ KOROZI OCELI 17 247

ÚVOD

Pro ocel jakosti 17 247, používané jak v rotravinařském a
farmaceutickém orůmyslu, tuk v energetice, jsou předepsány
zkoušky ke zjišíování náchylnosti se nezikrystalové korozi. Ná-
chylnost k neziírrystalové korozi této oceli byla potlačena v
důsledku používání stabilizačních prvků, ale u této oceli i
přes toto opatření byla zjištěna koroze bodová (1,2,3)*

Stejné jako koroze inezikrystalová je nebezpečná i koroze
důlková a bodová* Eavíc je obtížněji zjistitelná* Tenco druh
koroze se projevuje zvýšením aktivity v určité::: místě kovového
povrchu nebo korozních zplodin. Napadána je pouze velir.i malá
část povrchu, ale napadení proniká do značné hloubky materiálu
a později může dojít i k perforaci kovového r.nteriálu. Bodová
koroze je nejzřetelnější při značných rozdílech korozní odol-
nosti jednotlivých částí povrchu kovu, např* při ní s triím poru-
šení pacivačního povlaku (filnu).

Části povrchu, r;s nichž došlo k porušení pasivity, mají
zpravidla mnohokrát r.ienf:í plochu proti ostatnímu pasivnímu po-
vrchu, takže na tato aktivní r::ísta se soustředí anodická reakce
s vysokou proudovou hustotouo Tím dochází k důlíové nebo bodové
korozi - pittingu (4).

Na důlkovou či bodovou korozi lze û '.iľ.ovát ivx základě prů-
běhu a příčin napadení. Lfůlkoyá i bodová koroze nají etegné
vlastnosti i chování, pouze důlkové napadení r.Á větší průměr
důlku než jeho hloubku, u bodového napadení je podstatně větší
hloubka než průměr*

Ke zjiáčování náchylnosti oceli 17 247 k bodové a mezi-
krystalové korozi byly použity dvt- tavby označené písmeny A a
3. Výsledky chemického rozboru jsou uvedeny v tabulce č.l,

Z obou taveb byly připraveny zkuěební vzorky, které byly
v konečné fázi broušeny.

Rozměry vzorků :
tavba A : ?T,9 x 80,3 x 5,1 or,
tavba B : :-.3,7 x 80,7 x 4S7 mm

Vlastní rozmery zkuíebních vzorků byly brány pro pouíité výpoč-
ty jnko průmornú hodnota z pěti rr.ěření. Maximální rozptyl v
obou případech byl ~ 0,15 mm.
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Tabulka č,l
Chemieté složení materiálu

Prvek

C
iin
S i
Cr

Ni

Ti
P
3
Co
AI

Ocel 17 247

max, 0,08
max. 2,00
max, 1,00
17,0-19,0

S,5-12,0

min. 5xC
max,0,045
max, 0,030

Úchylky chem.
složení

+0,01
+0,15
+0,05
+0,50
-0,30
+0,50
-0,30
-0,05

Tavba
A

0,05
1,79
o;3o18,63

11,69

0,28
0,015
0,013
0,173
0,022

B

0,06

0,31
18,34

11,02

0,71
0,013
0,014
0,174
0,047

Fosnámka: 2 ostatních prvků obsahovaly tavby pouze stopy
Mo-0,02iS, V-D,O4J6, W-0,0355, Nb-0,0l%,Cu-0,05#

Pro korozní zkoušky první část vzorků byla konvenčně
(třískově) opracována, druhá část otryskána a třetí elektro-
lyticky leštěna. Byla použita tři korozní prostředí:
1/ lOvi roztok chloridu* železitého při teplotě 22-2 C po dobu

72 hodin (ASUM G - 48 - 76);
2/ roztok: 110 g síranu mědnatého a 100 ml kyseliny sírové

( h=l,84) a 1000 ml destilované vody s přídavkem měděných
pilin za varu, po dobu 24 hodin se zpětným chladičem (CSU
03 8169)i

3/ vroucí roztok 65a kyseliny dusičné (CSN 03 8169). Zkouška
se skládala ze tří cyklů po 48 hodinách. Po každém skonče-
ném cyklu se vzorky vkládaly do čerstvého roztoku.

Vzhledové hodnocení zkušebních vzorků po expozici v kyse-
lině sírové bylo prováděno na tahových stranách ohybových zkou-
šek. Pour.e u vzorků tavby B bylo u cenvenčního způsobu opraco-
vání a částečně i u elektrolyticky leštěného vzorku gatrné
zmatněni povrchu této strany zkušebního tělíska. Příčné trhli-
ny, které by ukazovaly na vznik mezikrystalové koroze, ani ne-
rovnoměrné porušení povrchu, jako body, důlky, skvrny, nebyly
zjištěny. Stopy po původním opracování zůstaly zachovány.

Vzoríry exponované v prostředí kyseliny dusičné byly rovno-
mornř napadeny, Mimo vzhledového hodnocení byly stanoveny i ko-
rozní úbytky hmotnosti po každém zkušebním cyklu.

Vzorky z prostředí chloridu železitého u!<azovaly nerovno-
merné napadení, které bylo závislé na způsobu původního opraco-
vání. Rozdíly v napadení u tavby A a B nebyly výrazné, U zku-
šebních vzorků otryskaných litinovou drtí, podobně jako v men-
ším mč-řítku i u vzorků elektrolyticky leštěných, byla četnost
korozního napadenríjvysoká, kdežto u vzorků konvenčně opracova-
ných byla podstatně nižší.
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Hloubka korozních důlků byla xr.ěřena číselníkovým úchylko-
merem s přesností 1 pm» JJa vzorcích konvenčně opracovaných by-
lo provedeno po šesti měřeních, na ostatních po deseti měře-
ních. Obdobně bylo postupováno i při měření průměru jednotli-
vých důlků měřícím mikroskopem tvrdoměru Poldi - Vickers. Vý-
sledné hodnoty maximální hloubky a směrodatné odchylky hloubky
korozního napadení a vyhodnocení velikosti průr.ěrů důlků jsou
uvedeny v tabulce 5.2.

Vzorky před i po korozních zkouškách byly metalograficky
hodnoceny jak v neleptanérr., tak i v leptaném stavu. Pro leptá-
ní všech vzorků bylo použito jednoho léptacla (2 díly kyseliny
fluorovodíkové, 1 díl kyseliny dusičné, 2 díly glycerinu),

Hodnoceníir. :;iikrocistoty materiálu obou taveb pylo zjiště-
no, že ve struktuře se vyskytují řádky karbonitridů titanu,
nebo jsou karbonitridy rozptýleny v kovové matrici. Lále byla
konstatována přítomnost vroestků oxidického typu. kezi tavbami
nobyl zjištěn*podstatný rozdíl.

V základní austenitické struktuře tavby A bylo zjištěno
méně než 5>a delta feritu v podobě útvarů protažených v podél-
ném směru; velikost zrna dle ST SEV 1955-79 byla 5 až 6*. Veli-
kost zrna u tavby 3 byla 0 až -1. Zjemnění zrna bylo pozorová-
no u této tavby pouze v oblasti u povrchu a v oblasti řádků
fcarbonitridůj delta ferit nebyl prokázán,

líebyla Dozorována spojitoat mezi výskytem částic karbo-
nitridů/ event, jejich shluků, a korozního napadení. Rovněž
nebyla zjištěna přítomnost povrchové deformované vrstvy u
vzorků elektrolyticky leštěných a u vzorků otryskaných liti-
novou drtí ani spojitost nerovnoměrně deformované povrchové
vrstvy se vznikem korozních důlků.

Tabulka Č,2
Vyhodnocení velikosti korozního napadení po zkoušce v 10;3
roztoku chloridu železitého dle ASTľ. G - 43 - 76

Opracování povrchu

Tryskání

Áonvenční

Četnost (/i)
max. hloubka (;m)
průn. hloubka (jan)
odch. hloubky (um)
prům. velikost
koroz. nap, (jam)
odch. velikosti
koroz. nap. (JAT.)

četnost (ji)
max. hloubka (um)
prům. hloub ko (pm)
ódeh. hloubky (pm)
prům. velikost
koroz. nap. (ym)
odch. velikosti
koro7. nap. (um)

Tavba
A

73,125
1055
595
249

608

174

17,IBS
518
264
17 6

414

275

B
71,875
1085
672
220

652

184

21,154
473
226
145

418

70
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pokračování tabulky 5.2

El . leňtoní

četnost ($á)
max* hloubka (jan)
prům. hloubka {psa)
odch. hloubky (>un)
prům. velikost
'íoroz. nap* (jam)
odch. vel ikost i
Icoroz. nap. (jma)

71,875
893
436
226

571

186

68,069
950
428
262

549

202

DISKUSE

Tavbv se podstatně liší velikostí zrna a z toho vyplývá
i rozdílný projev korozního napadení hranic zrn v podobě mezi-

dává shluky částic Ti(Clí),

Z porovnání výsledků výrazně vyplývá zhoubný vliv chlori-
dových iontů. I když se z hlediska hmotnostních úbytků nebo
vypočítaných průměrných korozních rychlostí nejeví codstatné
rozdíly, jsou v životnosti součástírpoužitých korozních prost-

ti rádov? nižším ale maximální hloubka korozního di'ilku po tří-
denní expozici činila 0,850 mm, tj. skutečná rychlost koroze,
která vede * porušení, je vůči "rovnoměrné" o dva řády vyšší.
Conkréôní hodnoty korozní rychlosti u tavby B jsou uvedeny v
tabulce č.3.

Tabulka č.3
•torozní rychlosti u tavby B

irostředí

H1Í0,
HKO{
FeCi,
FeCl^

Korozní rychlost
Označení
průměrná
jnaxiniální
"rovnoměrná"
skutečná

Rozměr (mm/den)
0,01385
0,01956
0,003192
0,3167

Obdobně by vyznělo porovnání pro tavbu A, event, pro od-
licné" způsoby opracování. V tom ̂ e nebezpečí leoroze tohoto ty-
pu, ke které dochází v chloridovém prostredí*

Při porovnání rCizně opracovaných povrchů se zjistilo, še
v korozním prostředí vroucí 65& kyseliny dusičné byla nejvyšší
rychlost koroze u vzorku, který mel povrch tryskaný, a to v
prvém cyklu akouííky. Ve druhém cyklu rychlost koroze tryskané-
ho fi konvenčně opracovaného povrchu se vyrovnala, rostla však
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korozní rychlost vzorků elektrolyticky leštěných, ii těchto
yzorků^byla tase nejvyšší rychlost v posledním, třetíir. cyklu.
Nejvyšší odolnost proti koroznímu napadení vysazoval povrch
konvenčně opracovaný, pale otryskaný a nakonec povrch elektro-
lyticky leštěný.

V chloridovém prostředí (lOii chlorid železitý) má způsob
opracování povrchu vzorků vliv nejen na korozní rychlost, ale
pucobí i kvalitativně. ?o provedené z'cource Jsou. tady značné
rozdíly v hmotnostních úbytcích, přičemž největší odolnost :ná
povrch konvenčně opracovaný, pak povrch electrolytic ley leště-
ný a nejhorší je povrch tryskaný. Shodně s hmotnostní:,: úbyt-
kem se projevuje i velikost a hloubka korozního napadení,
event, četnost korozně napadených míst. rřitoni vztah mezi
průměrem a hloubkou korozního důlku se mění; za~í:.co u vzorků
konvenčni opracovaných a leštěných je poměr ve prospěch prů-
měru (mělký důle-c), u vzorků otryskaných je pom^r průměrné
velikosti důlku k jeho průměrné hloubce 1:1. U obou taveb by-
la stabilita ocelí dobra,v obou případech nebyla zjištěna ná-
chylnost k meziicrystalové korozi při zl-coušce v prostředí kyse-
liny sírové podle Ssíí 03 31o9.

Oceli jakosti 17 247, stabilizované titanem, nevykázaly
náchylnost <c mezi krystalové korozi v prostředí kyseliny síro-
vé podle Č3N 03 91oS. V prostředí vroucí 65.; kyseliny čusičné
tavba s vyšším obsahem titanu a hrubí í jr. zrnem vykazovala niž-
£í korozní rychlost než tavba s nižčím obsanem titanu, jem-
nřjpír. zrnem a obsahem delta feritu ve struktuře.

V prostředí 10'-a roztoíu chloridu železitého byla zjiště-
na bodová koroze, jejíž průběh, byl velmi intenzivní.

Z hlediska opracování ma^í nejniř.čí korozní rychlost po-
vrchy konvenčně opracované,vyšší rychlost mají povrchy elek-
trolyticky leštěné a nejvyšší korozní rychlost mají povrchy
tryskané litinovou drtí.
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lag. Alexandr Abuäinov a Ing. Otakar Brenner, CSc.
Státní výzkumný ústav materiálu Praha

NOVÉ PROCESY ODSIŘOVÁNÍ SPALIN Z HLEDISKA KONSTRUKČNÍCH
KOROZIVZDORNfCH MATERIÁLU _____„

Odsiřování spalin se v posledních letech vénuje značná
pozornost v celosvětovém merítku, nebol přes varování odborní-
ka o možných důsledcích emisí na biosféru, se začínají proje-
vovat i ekonomické účinky jejího poškození vedle škod biolo-
gických, které přiměly vlády k přijetí legislativních opatře-
ní a stanovení zákonných limitů emisí. Zejména v nejvyspělej-
ších kapitalistických státech by měly být splněny zákonné
limity emisí do roku 199O« Jsou to zejména USA, Japonsko a
NSR, kde jsou v tomto ohledu nejdále. Ve Spojených státech
bylo ke konci roku 1980 v provozu 50 jednotek o kapacitě 17262
MW, ve stavbě a projekci 70 jednotek o kapacite 27015 MW.
V roce 1990 by to mělo být 442 jednotek o celkové kapacitě
160000 MW při průměrném výkonu jednotky 362 MW.

Zhodnocení starších a známějších procesů a technologií
v

odsiřování spalin je uvedeno v práci / 1 /, kde jsou zároveň
popsány i některé nové procesy zejména z hlediska c h oni ismu
použitého procesu, Z hlediska konstrukčních materiálů a koroz-
ních podmínek byly odsiřovací procesy posuzovány v práci / 2 /.

Na tomto místě je třeba konstatovat, že odsiřovací zaří-
zení jsou složitá a rozměrná chemická zařízení, pracující s
technologií, která není v energetice běžná a vyrobená z vysoce
náročných korozivzdorných materiálů. Právě drahé konstrukční
materiály se značnou měrou podílejí na investičních nákladech,
které neustále stoupají. Zatímco y roce 1978 činily pro blok
o výkonu 500 MW cca 50 000 až 80 000 US doIarů/HYř instalova-
ného výkonu, v roce 1983 dosahují již cca 106 200 US dolarů/
MW a to u zavedené technologie vápencového procesu.

0 jaké materiály se jedná, ukazuje skladba dodávok firmy
Vereinigte Deutsche Metallwerke AG yverduhl (NSR) pro různá
odsiřovací zařízeni v NSR a v USA, kde z celkového dodaného
množství 481,7 t je pouze 25 t nejníže logované oceli 316L
(typu O3Crl7Nil2Mo2,5) a 65,3 t oceli 317L (03Crl7M13Mo3,5),
avšak na druhé straně 182 t slitiny InconcJ 625 (05Ni45Cr22-
Mo9Fe3Nb3) a 52,4 t slitiny Hastelloy C-276 (02Ni55Crl6Mol6-
Fe6W4V) a 38 t slitiny Hastelloy G-3 (02Ni45Cr22Mo6,5Cu2Nb)
- / 3 /. Zvyšující se podíl slitin na bázi niklu s vysokým
obsahem molybdenu si vynucuje vysoký obsah chloridů ala i
fluoridů. Přitom konzervativní odhady potřeby austonitických
ocelí se pohybují kolem 450 kg/MW; u slitin na bázi niklu
mezi 90 až 400 kg/MW, tedy celkem až 350 kg vysocelegovaných
materiálů na MW instalovaného výkonu / 5 /„ Prohled vhodných
korozivzdorných materiálů pro konstrukci odsiřovacích zaříze-
ní byl uveden v práci / 2 /. Porovnání komerčních označení
vysocelegovaných ocelí a slitin na bázi niklu od různých vý-
robců je v tab. 1.

Vysoký obsah chloridů až 100000 ppni, ale též fluoridů,
kde bylo v USA nalezeno až 87000 ppm v absorbčních kalech
/ 4 /, vyvolává důlkovou korozi, bodovou korozi, korozi ve
štěrbinách a korozní praskání, což souvisí s nutností volit
takové materiály, které jsou vůči těmto korozním jevům odlné.
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Na Ľť.it.lai'j .:- ::ÍI;\\; Í;-OÍ;C^ ,.̂ rtiy B̂ i*iiUau-I''or̂ cLi3iíg GmbH
(NSR) vyprciCOY-.ilř tlapo;.:-;:á ÍÍTLIĽ yit&ai aÍĽÍ;,íg Co. Ltd. Tokyo
účinnou tiich,.o io- - :i Í:-u.••>?.;io odsíŕeni o ěssaitririkacg spalin
na aktivním í-ji. •. , aav.\-. R-IÍÍ D O S O X DeKO;: ĽitsuiSF System.
Zatímco denitr- ii\-u.ce m- <,vovň.úí katalytiekoti rsďikcí SO
čpavkesa za v za i k u ÍÍUSÍLIU •.'. vodní páry. provádí sa aasireai.
spalin adsorpc.'i na ;..;•; t i v j> í a kolesu. Tato i-echaolu^i©. Jejíž
předností j© i'oiiprfi.covaríí až do vj-roís;- sit^sntarrii síry, kyse-
liny sírovú nv'oj :;c.p.iii.;̂ÍLi-j o;;idu ŕ.-.J.Í\I.C-;',óhj, siakaia aajvyáôí

ľ3iuí:*hu v Lipskí: v r. ISS8Ô, Účinnost odsí-
!aniti*iJľikao3 až ;3i..i, 80 >S„ V současné době

se staví jednotka, která budo opracovávat 1,1 2sil„ N«a /h •
spalin z Popolné oluiitrárny o výkonu 237 Ii\? v Arsbergu v NSR.
Dosavadní konstrukční řašuní dciroiistraČTÍ J9ilaoiky z kon-
stručních ocelí obvyklých jakostí v5a?: noposĽy&ovalo záruky
v korozní odolnosti, z; jaéaa při taplotácli pod rosnýa bodem.
Proto sa i 2do př)3 z//ioní i a/a.s ÍÍČJÍÍCIJ íiákladii přistupuje k
řešení OQEBOOÍ :co rozi.':ô;>i-nýoií ;C91Á a 3litin, tak jak to odpo-
vídá řešeaí acsorbérů a : o i .* u o i :J 2 2V3d3£íýeh vápenatých metod.

Jiaýsn proc3S3'c na s-ručasné odsíření a denitrifikaci spa-
lin ja Mitsubishi lota J 2; !'•:.•? 3as Clsaaing Syatsrc vyvinutý
firmou Mitsubishi Heavy lo.dcrtrias Ltd. Tokyo / 10 /. Vedle
dalších zlapšsní spalování su skiátíá tsnto systóm z denitri-
fikace SCR sys tf-.T.eľr, .Který je v podstatě shodným katalytický*

y
ocenení na Jarnia
řeni je až 08 '/j a



rozkladem N0 x poanocí čpavku jako u systému Mitsui-BF, a ze
systéam MHI FGD k odsíření. Systém Míli FGD pracuje v pod-
statě s upravenou vápenatou metodou, ueužáíující podle potř#-
roěnit absorDční médium (vápno, vápenec, vápenaté kaiy ap.).
Vstupní koncentrace S02 je až 2,4 % cbj. ve spalinách. Běžně
se dodává zařízení pro výkony do 450 Uf!, je však schopné
zpracovávat spaliny z výkonu až 1000 MW„

V licenci vyrábí zařízení pro systém MHI FGD firma Thyg-
sen Engineering GmbH v NSR, která zařízení osazuje obvyklými
materiály z výroby Thyssen Edelstahisrerke AG, tc je spodní
část absorbéru s teplotami 120 až 160°C, pH 5ř5 a vysokými
obsahy chloridů slitinami typu Hastelley C a Incoloy 825 či
Inconel 625; ve vrchní části s teplotami okolo 50°C ocelemi
typu 317L a 904L. Právě u čerpadel na absorbční suspenzi a
absorbční kaly se volí u spalin s vysokým obsahem chloridů
ocel SUPERFERRIT REMANIT 4575.

Ze zhodnocení všech raokrých procesii vyplývá, že vzhledem
k nutnosti zpracovávání stále větších objemů spalin s rostou-
cím obsahem oxidu siřičitého, stále nižšího pH absorbčcího
prostredia současně se zvyšujícího podílu chloridů a fluori-
dů, se přesouvá těžiště volby konstrukčních materiálů z
austenitických chromniklových ocelí s obsahem molybdenu 2 až
4 % ke slitinám na bázi niklu, z nichž jaké optimální řešení
většiny případů je ekvivalent slitiny Inconel 625, tedy mate-
riál typu 05Ni45Cr22Mo9Fe3Nb3 a to pro absorbéry, výměníky na
dohřívání spalin a vyložení komínů*

V ČSSR se však nepočítá s výrobou výše legovaných ocelí
než je stávající ocel 17356 (když s nově zaváděnou ocelí
17342 nelze plné počítat), ani s vývojeu a výrobou slitin na
bázi niklu. Má-li se počítat se zrychleni výstavby odsiřova-
cích zařízení, zahájené výstavbou zařízeni aa bloku 200 MW v
elektrárně Tušimic© II s uplatněním sovětská rnagnesitové
metody, bude nutno pro výstavbu dalších iirizaní počítat s
rozsáhlými dovozy těchto extrémně drahých ti náročných mate-
riálů včetně přídavných materiálů pro svařování.
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Tab. 1 Porovnáni komerčních zn&Sek vysocelegovaných korozovzdorných ocelí & slitin na bázi niklu
nejznámějších světových výrobou.

Ocel/slitina typu

O2Cr20Mi25Mo4,5Cul,5

02Cr20Ni24Mo6,5Ou

05Cr20Ni35Mo2,5Cu3,5Nb

05Ni45Cr22Mo9Pe3Nb3

O5Ni45Cr22Mo3Cu3TiAl

O5Ni45Cr22Mo6Cu3Ti

05Hi45Cr22Ho6
t
5Cu2Nb2

O8Ni55Crl6itol6?«6W4

O2Ni55Crl6Mol6Fe6W4V

01Ni55Crl6Mol6Fe3Ii

Cabot Corporation
High Technology
Division
Kokomo (USA)

Cabot
Alloy No. 904 L

-

Cabot
Alloy No. 2O-Cb 3

Haynes
Alloy 625

-

Cabot
Alloy No. 825

Hastelloy Q

Kastelloy C

Hastelloy C-276

Hastelloy C-4

International
Nickel Co.

Huntington (USA)

—

-

Inconel 625

Incoloy 825

Incoloy 825 Mo

-

-

-

-

Thyssen Edel-
stahlwerke AG

Krefeld (NSR)

Remanit 4539

-

-

Remanit Nimo C

-

Vsreinigte
Deutsche Metall-
werke A6
Werdohl (NSR)

Cronifer 1925 LC

Cronifer 1925 hHo

Nicrofer 3127 LC

Nicrofer 6020 hlío

Niorořer 4221

Niorofer 4221 hMo

Nicrofer 4520 hMo

-

Nicrofer 5716 hMoW

Niorofer 6616 hHo



Ing .Zdeně k £ubeš, Ing. Zdeněk Číže k, CSct Ing. Pavel Bore k
Ústřední výzkumný ústav k.p.SKODA, Plzeň

KOROZE KARTÁ5& VELKÝCH ELEKTRICKÝCH TOČIVÝCH STROJÍ?

V příspěvku ^e uvedeno řešení problematiky porušovaní
uhlíkových kartáčů trakčních motorů elektrických lokomotiv a
některých dalších zařízení,^u nichž docházelo až k úplnému
přerušení vodičů kartáčů jíž při krátkodobém provozu elektric-
kých strojů.

Schema uhlíkového kartáče spolu s dále používaným ozna-
čením jeho jednotlivých částí je na obr.l. Po kompletaci kar-
táče je výrobcem prováděna jeho kontrola včetně měření přecho-
dového odporu ve smyslu podnikavé normy výrobce, která však ne-
bere v úvahu možnou změnu přechodového odporu v závislosti na
čase a případně i teplotě.

Vizuální prohlídkou Četného souboru poškozených uhlíkových
kartáčů bylo zjištěno, že u všech jsou analogické projevy poru-
šení, které se odlišují pouze stupněm narušení jejich jednotli-
vých částí. Ve všech případech bylo pozorováno lokální tepelné
ovlivnění v oblasti zapuštění vodičů do těla kartáče a dále by-
ly patrné následky korozního napadení vodičů v místech těsně
nad jejich zapuštěním, tj• v místě průchodu vodičů tlumící pry-
žovou vložkou. Jeden z poškozených kartáčů je dokumentován na
obr»2. Krátkodobé provozní využití kartáčů bylo dokladováno nu
j. nepatrným opotřebením jejich těla.

Se zaměřením na zjištění mechanismu porušení kartáčů byl
proveden metalografický a chemický rozbor jednotlivých poško-
zených i nepoškozených částí. Z kartáčů bvly vypreparovány kon-
takty a části vodičů v nich a bŷ la studována především morfo-
logie povrchu vláken vodičů v místě poškození a v kontaktu, dá-
le struktura vláken vodičů v různé vzdálenosti od povrchu těla
kartáče, způsob provedení kontaktu, morfologie pěchovaeí hmoty
kontaktu a j. - vždy s ohledem na specifické projevy poškození
kartáče.

V případě zcela degradovaného kartáče byl zjištěn v podsta-
tě upálený konec přerušeného vodiče - měděná vlákna se u toho-
to konce ořeměnila na ozidické útvary. U zbylé části vodiče byl
povrch vláken pokryt korozními zplodinami modrozeleného zabar-
vení a napaden povrchovou a interkrystaliekou korozí - obr«3 a
obr«4. Vlákna vykazovala v celé zbylé délce, tj« od upáleného
konce až ke dnu otvoru v kartáči, značně hrubozrnnou strukturu,
svědčící o účinku vysoké teploty.

U dalšího kartáče, jehož vodic měl přerušenou větší část
vláken těsně nad tělem kartáče, resp. nad kontaktem, kde se vy-
tvořil jakýsi "krcek" - obr»5, lze dobře demonstrovat změny ve
struktuře měděných vláken. Od konce vláken u dna otvoru v těle
kartáče až těsně nad povrch těla kartáče je struktura vláken
výrazně hrubozrnná - obr.6. V horní části zmíněného "krčku" se
zhrubnutí zrn vyskytuje v podstatně menším měřítku, ve vzdále-
nosti cca 7-6 mm nad krčkem byla pozorována zhrublá zrna pouze
ojediněle a 16 mm nad krčkem je.již zachována původní jemnozrn-
ná struktura vláken - obr#7, srovnatelná se strukturou vláken
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vodičů neprovozovaných kartáčů. Příčinu zhrubnutí struktury
lze jednoznačně spatřovat v působení vysoké teploty (asi 700 -
- 800 C) na materiál vodiče v oblasti pěchovaného kontaktu s.

v

těsně nad tělem kartáče. Stav povrchu vláken vodiče byl zjišto-
ván metodou řádkovací elektronové mikroskopie a z tohoto rozbo-
ru vyplynulo, že v prostoru těsně nad tělem kartáče, tj• v
prostoru průchodu vodičů pryžovou vložkou, jsou vlákna napade-
na korozí, Kikroanalýzou X'äľBL) korozních produktů modrozelené
barvy na povrchu vláken bylo zjištěno, že jde o sloučeniny na
bázi chloridů. Chemickou a rtg. difrakční analýzou bylo ověře-
no, že se jedná o zásaditý chlorid nšdnatý Gu2(0H)-,Cl. Ve větší
vzdálenosti vodiče nad tělem kartáče a rovněž ve spodní části
pěchovaného kontaktu jsou vlákna pokryta produkty vysokoteplot-

Pěchovací hmota kontaktu je tvořena drobnými částicemi i
velkými konglomeráty hrubozrnných částic mědi. V horní části
vykazuje kontakt známky korozního napadení (prokázána existence
chloridů mědi), dále byla v pěchovací hmotě zjištěna přítomnost
nekovových látek a projevy oxidace měděných částic. Analýzou
řady vzorků bylo zjištěno, že u nepoužitých íartáčů obsahuje
měděná pěchovací hmota 0,4 - 0,55* kyslíku, zatímco u porušených
kartáčů byly zjištěny vysoké obsahy kyslíku - 4 až 1%, což od-
povídá vysokému stupni oxidace měděných částic (zcela v soula-
du s výsledky metalografického rozboru, který prokáže^ že znač-
ný podíl částic Cu je téměř úplně převeden na oxidy). Pomocí
speciální analytické techniky (použito zařízení LEČO RC-212)
byly vzorky kontaktní hmoty analyzovány se zaměřením na pří-
tomnost organických látek; bylo zjištěno, že pěchovací hir.ota
nepoužitých kartáčů obsahuje v různých místech kontaktu výz-
namné množství těchto látek. Letodou infračervené spektrometrie
bylo dále zjištěno, že jde o uhlovodíky na bázi pryskyřice*

Chemickou analýzou materiálu vodičů bylo zjištěno, že se
jedná ve všech případech o elektrovodnou mšd (SS,9>í> Cu) s obsa-
hem kyslíku na obyvklé úrovni /v0,01f!- (u nepoužitých kartáčů),
U porušených kartáčů bvl konstatován výrazný nárůst obsahu
kyslíku v částech vodičů zapuštěných do třla kartáče a až do
vzdálenosti několika milimetrů od kartáče, zatímco vzdálenější
části vodičů nevykazovaly změny v obsahu kyslíku.

Tělo kartáče je zhotoveno z grafitu o vysoké čistotě. Ana-
lýzou souboru porušených i nepoužitých kartáčů nebyly zjiště-
ny žádné rozdíl;/ v čistotě grafitu, ani žádné zmSny v charakte-
ru termické stability, resp, termického poškození kartáčů (např*
přítomnost těkavých organických látek v nepoužitém kartáči).

Analýzou materiálu pryžové těsnící vložky bylo zjištěno,
že její bázi tvoří chlorovaný uhlovodík, který byl blíže iden-
tifikován jako polychloropren, -Typickou vlastností tohoto po-
lymeru, stejně jako řady dalších chlorovaných uhlovodíků, je
nepříliš vysoká termická stabilita, spojená s uvolňováním
plynného chlorovodíku resp, elementárního chloru při ohřevu na
vyšší teplotu. Analysou materiálu vnější ^rycí destičky bylo
prokázáno, že jde o sklolaminát, obsahující cca 3u?í pryskyřice
a lOi-o skelných vláken resp. dalšího anorganického plniva.
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S ohledem na charakter jednoznačně tepelného poškození la-
minátové destičky a zejména pryžové vložky (která představuje
potenciální zdroj agresivního média) byla provedena studie ter-
mické stability obou materalů a pokus o zjištění stupně jejich
poškození u porušených kartáčů. Byla použita tzv. termogravi-
metrická metoda s využitím termoanalyžátoru Iíetzsch STA-429.
Vzorky chloroprenu a limihátu, odebrané z nepoužitých kartáčů
a z kartáčů narušených provozem (vzorky odebírány z míst zjev-
ně poškozených, tj. z okolí průchodu vodiče vložkou a destič-
kou), byly dle lineárního programu postupně zahřívány na vzdu-
chu v teplotním intervalu 50 - 800°C a byla snímána změna jejich
hmotnosti v závislosti na teplotě. Výsledky analýzy z celého
souboru vybraných vzorků jsou graficky znázorněny na obr.9 a
obr.10.

Obr.9 představuje závislost procentního úbytku hmotnosti
vzorků laminátových destiček na teplotě. Laminát v původním
stavu - vzorek č.8 - se až do teploty cca 150 C prakticky nemě-
ní; v intervalu teplot 150 - 250 C začíná docházet k postupné-
mu úbytku hmotnosti, který se v intervalu 300 - 450 C mění náhle
(skokem). Při teplotách nad 500 C se již hmotnostní úbytek pro-
jevuje pouze v malé míře, tzn. že proces termického rozkladu
organické části laminátu ^e v podstatě ukončen. Z obr.9 rovněž
vyplývá, že laminát destiček jednotlivých porušených kartáčů
nese význanné stopy termické degradace: v případě vzorků 2,3*5
a 4 jde o destrukci cca 65-/3, 60%, 45,J a 20% organické báze sklo-
laminátu; teploty v okolí vodiče při tom musely dosahovat mini-
mální úrovně 400 - 45O°C.

Obr.10 ukazuje závislost procentního úbytku hmotnosti vzor-
ků chlorogrenových vložek na teplotě. U nepoužitého kartáče -
- vzorek c.8 - začínámateriál vložky jevit ochotu k termickému
rozkladu při cca 140^3. Až do teploty cca 250 C jde o pomalý
nárůst úbytku hmotnosti, avšak v intervalu 250 - 300°C dochází
k termické degradaci podstatné části materiálu. Při dalším zvy-
Sování teploty probíhá rozklad materiálu vložky již jen pozvol-
na. Obr.10 rovněž dokumentuje vysoký stupen tepelné degradace
chloroprenových vložek vzorků porušených kartácůív případě kar-
táčů č/3,2t4 a 5 se jedná o 60 - 80%-ní destrukci organické fág
ze, přičemž teploty v okolí vodiče musely převýšit hodnotu 350 C•

Z výsledků komplexního chemického a metalografického roz-
boru lze jednoznačně vyvodit, že příčinou porušení jednotlivých
komponent a tím i funkce kartáčů je iniciace a účinek vysoké
teploty při provozu kartáčů. Oproti maximálně přípustné pro-
vozní teplotě (<100°C) dosáhla teplota u poškozených kartáčů
prokazatelně hodnot 400 - 800 C resp. i vyšších. Jako ohnisko
vzniku vysoké teploty lze spolehlivě určit oblast kontaktu kar-
táče. S velkou pravděpodobností dochází v této Části^kartáče
následkem přítomnosti nevodivých látek organického původu k
podstatnému zvýšení, hodnoty prechodového odporu kontaktu a při
proudovém zatížení kartáče k postupnému nárůstu teploty. Vyso-
ká teplota v oblasti kontaktu má za následek oxidaci povrchu
měděných částic pěchovací hmoty kontaktu a povrchu vláken za-
puštěného vodiče, což vede k dalšímu zvýšení přechodového od-
poru kontaktu a tím k dalšímu nárůstu teploty. Paralelním dů-
sledkem vysoké teploty v oblasti kontaktu je termická degrada-
ce chloroprenové vložky, provázená vznikem agresivních plynných
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produktů (chlorovodík, chlor) a jejich korozním účinkem na vlák-
na vodiče v místě uložení vložky a na horní část hmoty kontaktu,
vedoucím až íc úplnému přerušení vláken vodice v dané lokalitě.
V dalších částech vodiče mimo chloroprenovou vložku se účinek
vysoké teploty ani korozní působení agresivních produktů termic-
kého rozkladu chloroprenu ;již výrazně neuplatňují vzhjedem k
intenzivnímu chlazení volných částí vodiče a k odstraňování
agresivních látek proudem vzduchu.

Závěr

Řešeníir problematiky vzniku poruch uhlíkových kartáči!, po-
užívaných ve velkých elektromotorech, bylo zjištěno, že příči-
nou defektů, projevujících se porušením až úplným přerušením
vodičů kartáčů již po krátké době provozu nejsou v iíáénézi pří-
padě podmínkv provozu kartáčů nebo závady v konstrukci Či chodu
elektromotoru, ale že se jedná o výrobní vadu kartáčů, způsobe-
nou nekvalitním provedením pěchovaných vodivých spojů (kontak-
tů) kartáčů* Výše uvedený pravděpodobný mechanismus degradace
kartáčů byl potvrzen souborem fyzikálních měření, provedených
pracovníky Elektrotechnického závodu k.p.Škoda i-lzeň (aplikací
termovize bylo prokázáno vyhřívání kontaktu na vysokou teplotu
při proudovém zatížení kartáče a měřením přechodového odporu
byly u značného podílu nových kartáčů zjištěny vysoké hodnoty
odporu spolu s významnou tendencí jeho dalěího zvyšování při
tepelném zatížení kartáčů resp. při jejich dlouhodobém sklado-
vání). Vedle vhodných opatření v procesu výroby kartáčů bylo :
možné doporučit ^ako nanejvýš účinný krok i předcházení poru-
chám zpřísnění přejímacích podmínek pro kartáče např. o tzv.
teplotní šokování kartáčů a měření případných zm-ěn jejich pře-
chodového odporu podle návrhu pracovníků závodu £TD k.p.škoda
Plzeň.
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Katedra e ne r gat i Icy VáCiT ?rr?M íiuchbátarova 5» Praha ô
ESČ Most k , p . ř KICKS Chomutov"

STUDITJL INHIBICg, KOPO ľ,g_ KOlim^TOHOVÍ CH..M0SJL2Í

Jcorosía acbatných kondenzátorů se ve
zvýšené míra prejov-ajs u moSÁZÍ legovaných arsenem v obsahu
o,02 % až 0906 %. lir-2, tuh & hloubka tohoto napadení jsou v sou-
časné dobo hlavní, pr-xíínou cnížuní životností trubek, lísady
korosních produktů r&a.ji kromě toho negativní vl iv na přestup
tepla . Jedním a možných rašení těchto problémů je aplikace
inhibitorů na povrch r̂-ubaic pc siiemiekém č i s těn í .

Ověřaní odolností takto upravených povrchů bylo provádě-
no elektrochemickými m^zciaizl - aSřením potenciodynamických
polarizačních charakterist ík a impedanční spektroskopií.Kromě
anorganického pusi/á^o-ru chromanu draselného byl k úpravě po-
vrchu použít adsoi-pčia ?": hibít.cr koroze na bází netoxických
organickýci.-. sloučenin., ryvíxMtý nu katedra enargetiky VSCHT
Praha (1>.

Vaš'-rard mě re n í byla prováděna v potencioetatickém režimu
v tříelnlrtrcdcvéni uspoif-áJání. Měřící aparaturu t v o ř i l frekven-
ční -a-., lyir.itor FFA 1250 Solartrón s per i fe r i í ECI 1186, gene-
rátor pilových kmitů Wenlting VSG 72 a zapisovač HP 7047A. Pra-
jovní elekti-cda byla realizována jako rotační prstencové elek-
troda. Jejím f,£Sk.''.i;::.ein. byl dvoudílný teflonový korpus, opatřený
bronsovýn koat'iktiiiE* í-ía r̂ ,-j i\yi,y nasasovéíiy prstence o dálce
10 inai a prln£.c':..i 20 3iia vyř-ísnatw -s ''cnderizátorovýôh trubek*
Ma&sriáiíiiľ by T JI mosaz CSU 42 32 'IV Q složení 70^56% Cu, 0,84%
Sn, 0 , S 3 í l , 0̂ 2% MfiS OpOGčS-iJ i - . Plocha elektrody byla
>j28 eza"* j oteč,-/ l\:-y i'ií,j.ťw^.V .••-••' 1000 ct,*>i.ír.~ Pomocnou

siiktroč^u byli slatinová aítčcu, umístěná koaxiálně xznleäem
J: prsten<VÍ. prac..' r*í &I«..l:..radj-, i\„f&rentAÍ elektrodou byla nasy-
oe lá kalcrjolov „ '. ̂ kt :• jú ÍX O

Aplikace . :.: j itoru byl& cr ovádšna za rotace Y lázni iiihi-
bitoruj t8a:p6rc/d;ié na .̂ 0 ŮC po .̂obu 4 hodin. Tyto iáznš byly
tvoi'éň.y jodna5r '1% vor. tokem c hr osa n. m. drc.3elnáho v destilované
vouô s. jednal: kosvpciicíj pŕ-iprro?\i<iun ro^puôtônía 0,05í© benao-
tr^aztlUj, Oj ?i tanlr.^ ľ"^!^ .lif-zi ľ. ̂  X v dostílo-řané vodš-Při
koncí.povŕliií tohoto iiíuzanún^ :ui.iii-i ivsw byly "̂ yukiity výrazné,
a^cif ie jd '•fijr;r-přrui--in.h;ít..;;.i:: vln,''.aesti banzotriaaolu pro ba-
revná 'jTovy a zájmeně, pro cí i( tvoi-bs povxchových Icoaiplezů, vedou-
cí až k vytvorili: Í Í L J U } } uaiľerx.áliiOät taninu ^ako inhibitoru
koroze pro uautrální prostred iitf.riiii~affi.ee peatagalloylglukosy a
penta(n-dí.galloylírluL-oí.^ ). AJfcr. .1 K í .ihemickýía složením alka-
nolamid kyselin kokosového etiku) .já povrchově aktivní látka,kte-
ré svými účinky syne^gizuj.;. půaob*j.ií obou pi%dchozích komponent.
Po vyjmutí z lázně ijuilbli O\-JL byla elektroda ponořena do pracov-
ního elektrolytu, v/ořenéno Cyí % roztokem chloridu sodného v des-
tilované vjdó. ObdoLr.v jako pri aplikací inhibitoru byl rovněž
tento roztok deaarován proLublsiváníra áučsíkdm. Tím bylo elimino-
váno půáobjní rospuŘténrf.o k?/slíku» Po jednohodlnovém ustalová-
ní korczíiílio po-cenciélu :>ylo naměřeno i'relr/enční spektrum,res-
pektive i.noaická ?íá; t pcten>.;iodynoií.í3kií polarísační charakteri-
stiky. Pro kwrvsiií iuipsd'Sjica byl užit sinusový perturbační sig-
nál o amplitudo 5 t;ž íO HIY a protnän.ié freilcvenci v rozmezí 20kHz
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až 2 mHz. Vyhodnocením spektra bylo určeno složení obvodu
ekvivalentního danému fázovému rozhraní* Pále byly stanove-
ny hodnoty prvků tohoto obvodu* Tato data ilustrovala koroz-
ní chování mosazi i korozní rezistivitu inhibitorem uprave-
ného povrchu. Polarizační charakteristiky byly měřeny při
rychlosti posunu potenciálu 1000 mV/h a sloužily k získání
Údajů, charakterizujících stabilitu a odolnost pasivní vrst-
vy či filmu inhibitoru při anodickém přepětí£ tzv.potenciá-
ly průrazu E ).

Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce:

inhibitor

d 4
BTA+TAN+ALF

(mV)

-176

-172

-140

EP
(mV)

—_

54

85

RHF~
(/Icm2) (

1570

—

10

2

_

it

,9

RLF O) (kacnr)

16,9

69,5

50,5

47

135

92

»o

,5

,8

Odpor elektrolytu měl konstantní hodnotu 30 >íl. R̂ -. a C ™ jsou
vysokofrekvenční odpor a kapacita, Rj™ a (V^ jsotrprvkjrnízko-
frekvenční. U neinhibovaného vzorku nevykázala polarizační
charakteristika pasivní oblast. Naopak v obou dalších přípa-
dech, přesahovala tato oblast 200 mV ( vzdálenost E od E. ).
Teprve po dosažení tohoto přepětí došlo k nárůstu přuodove
hustoty, způsobenému porušením oxidické vrstvy, respektive
filmu inhibitoru. Ukázky impedančních spekter jsou na obr.1
ve formě tzv. Nyquistových diagramů reálné složky impedance Z'
proti imaginární složce -jZ . Spektrum naměřené bez aplikace
inhibitoru mělo tv,ar polokružnice s charakteristickou frek
vencí (v maximu Z ) přibližně 200 mHz. Typ odpovídajícího
ekvivalentního obvodu je na obr.2A). Tato paralelní RC kom-
binace je charakteristická pro reakční systémy řízené rych-
lostí děje přenosu náboje (pomalé elektrodová reakce).
V obou dalších případech měla spektra rozdílný průběh.Impe-
dance oxidické vrstvy, vzniklé působením chromanu draselné-
ho a rovněž impedance filmu inhibitoru je zachytitelná ve
spektru ve formě další polokružnice. ležící v oblasti vyso-
kých frekvenciCobr.1B)). Tento typ impedančního spektra od-
povídá ekvivalentnímu obvodu, skládajícímu se ze dvou para-
lelních prvků, zapojených vzájemně v serii(obr.2B)). Nízko-
frekvenční prvky odpovídají impedanci rozhraní elektrolyt-
oxidická vrstva (respektive film inhibitoru). Můžeme je
interpretovat jako kombinaci odpor přenosu náboje-kapacita
elektrické dvojvrstvy. Nárůst nízkofrekvenčních odporů R7v,

je zde projevem výrazného poklesu rychlosti korozního pro-
cesu. Z vysokofrkvenčních odporů R^p vyplývá,že se oxidická
vrstva, vzniklá při působení chromanu vyznačuje dobrou elek-
tronovou vodivostí. Důvody lze nalézt ve struktuře oxidických
vrstev, vznikajících na povrchu slitin mědi (2). V případě
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f ilau adsorpčního inhibitoru dosahuje nízkofrekvenční odpor
Hr. hodnot téměř srovnatelných a hodnotami naměřenými na pa-
sXvovaném povrchu* Vysokofrekvenční odpor R,™ naopak vzrůstá
o dva řády za aoučaaného poklaau kapacity CjjL« To indikuje
existenci velmi homogenního filmu o zna2né risiativiti a val-
mi silném bariérovém afektu.

Významný* poznatkem, plynoucím z v/sledkd áe srovnatel-
nost protikorozních účinků ekologicky výhodnějšího adaorpcni-
ho inhibitoru koroze na bázi benzotriazolu. taninu a Alfonalu
s účinky klasického anorganického paaivaenxho inhibitoru chr-
manu draselného za daných experimentálních podmínek , tedy
při relativně niSši sumární koncentraci účinných sloiek aďaorp-
čního inhibitoru (0,25 %) v inhibičnlm mediu a při vyšělm ob-
sahu korozně agresivních chloridových iontů v korozním madlu*

LITERATURA:

1. Vošta J. a kolektiv: Způsob paaivaca a inhibice moaazných

tepelných výměníků, AO 22 33 94

2. Holinka M., Suchanová M. : Koroze kondanzátorových trubek
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arzenem, sborník konference "Korozní
problémy energetického strojírenetví'
Karlovy Vary.1979
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A) s jednou časovou konstantou
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Doc.Ing.Jan Vošta,CSc,Ing.Milan Smrž,Ing.Milan Bartoě.
Ing.Jan Macák,CSc*
VSCHT Praha,Suchbátarova 5,166 28 Praha 6 - Dejvic*

INHIBIČNĚ KOROZNÍ ÚPRAVA VODY PRO MYTÍ ELEKTRÁRENSKÝCH KOTLU

Během provozu elektrárenských kotlů dochází k postupnému
zanášení vnitřních ploch zařízení popílkem a nedopalem* Tyto
nánosy při delší době provozu kotle snižuji koeficient přestu-
pu tepla a. tím zhoršují tepelnou účinnost a dále může docházet
na takto zanesených teplosměnných plochách k lokálnímu pře-
hřívání a následné mechanické destrukci materiálu. Proto se
při odstávkách kotle provádí odstraňováni těchto xiénoaú tla-
kovou vodou. Protože nánosy popílku vyka&ají určité adhezní
vlastnosti ( v závislosti na chemickém složeni,velikosti čás-
tic apod. ),dojde k dokonalému očištění pouze těch ploch,které
lze omývat proudem vody přímo* Na těžko dostupných a níže po-
ložených míatěch,kam voda pouze zateče,je očištění nedosta-
tečné a dochází vlastně jenom k dokonalému vylouženi popela*
Vzhledem k volnému přístupu vzduchu a vzhledem k tonu,že od-
stávka kotle trvá 1 - 2 měsice,dochází na takto exponovaných
místech k intenzivnímu koroznímu napadeni a následně pak
k nucených odstávkám a opravám* Jednou z cest.jak zamezit prů-
běhu korozní reakce je použití inhibitorů koroze jako přídavku
do oplachové vody.

Při experimentech byly použity tři vzorky popelů z bloku 2
elektrárny Tuěimice I,jejichž složeni udává tabulka 1*

Tab.1 Celkový rozbor vzorků popelů B2 ETUI

hm.%
složky

SiO
2

Fe

Ca

Mg

AI

4

popel I

42,9

14,2

1,4

0,8

14,1

2,4

popel II

47,8

19,1

1,6

1.0

13,5

3,8

popel III

45,2

19,5

\,6

0,9

13,8

4,7

popel I - za III.tahem před kouřovým ventilátorem a e1.filtry
popel II - spalovací komora.horní část u hořáku
popel III ~ spalovací komora,spodní část u komorového rámu

Výluhy pro analytický rozbor byly získány čtyřhodinovým
ložením směsi vzorku popela a destilované vody v poměru 1:1
( obj.)na třepačce. Složení výluhů jednotlivých popelů je
uvedeno v tabulce 2jpH se pohybovalo v rozmezí 4,7 - 5,3.

Pro jištování hmotnostních úbytků byly použity vzorky
ocelí tř.11 a 15 obdélníkového tvaru, o rozměrech 80x30x1 pro
třídu 11 a 80x30x5 pro třídu 15,které byly exponovány v ko-
rozním prostředí s přídavkem inhibitoru* Expoziční doba se"
u jednotlivých experimentů pohybovala mezi 10 až 30 dny.
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Tab.2 Rozbor výluhů popelů I -III

C a 2 +

Mg2 +

K*
N a +

F e 2 +

C l "

so 2 "

popel I

402

365
55

164
1,0

2,4

popel II

3 9 8

630
65

176

1,1

popel I I I

392

630
30

310
0,7

nebyly zjištěny
4,1 4,3

Obsah jednotlivých složek je uveden v mg.l (Ca až Fe ),
obsah síranů je uveden v g.l" .

První serie experimentů byla prováděna v modelové vodě
a jejím cílem byl výběr nejvhodnějšího inhibitoru,který by
splňoval tyto požadavky: vysoké inhibiční účinnost i v níz-
kých koncentracích,dobrá rozpustnost ve vodě,minimální toxi-
cita,nízká cena a snadné dostupnost,nejlépe z domácích zdro-
jů. Proto nebylo možné použít některých klasických inhibitorů
jako např.chromanu,kde k jeho karcinogenním vlastnostem při-
stupuje u nízkých koncentrací stimulační účinek na průběh
korozního děje. Při výběru vhodných látek nebyly dále uvažo-
vány organické iiohibitiry,nebot při vlastním mytí kotle jsou
zpočátku některé jeho části ještě horké a mohlo by docházet
k rozkladu těchto látek za vzniku zdraví škodlivých produktů.
Protože je během odstávky kotle prováděna celá řada údržbár-
skych prací a oprav,nelze použít ani amoniak.

Katedra energetiky VŠCHT Praha sa výzkumem a vývojem
inhibitorů koroze pro palivářský průmysl a energetiku zabývá
již řadu let. S ohledem na složení popalů a výluhů a na poža-
dované vlastnosti inhibitoru se jevil perspektivní systém,
který by obsahoval fosfát,zinečnatou sil a povrchově aktivní
látku s kladným inhibičnííc. efektem. Již dříve bylo zjištěno,
že fosfáty se sírany mají synergický účinek.

w
Použit jedno-

duciiý fosfát vedle zineEnaté soli nelza,nebot by došlo k vy-
srážení nerozpustného fosforečnanu zinečnatého;j« ale možné
použít polyfosfát. Jako povrchově aktivní látka byl vybrán
FLAVOL OÍ.K ( dimethyllaurylaminoxid ) a TEKA ( kondenzační
produkt diethanoltriaminu s mastnými rafinačními kyselinami )•
Oba detergenty vykazují v neutrálním prostředí v koncentraci
0,1% hm. inhibiční účinnost cca 70%. V tabulce 3 jsou uvedeny
inhibiční účinnosti pro jednotlivé kombinace vybraných složek.

Dalším krokem bylo stanovení optimální koncentrace jedno-
tlivých látek s ohledem na technologickou použitelnost. Ko-
rozní experimenty byly v této etapě prováděny ve výluzích,
které byly získány již popsaným způsobem z jednotlivých popelů.
Výsledky obsahuje tabulka 4.



Tab. 3 Inhiblční účinnost zkoumaných inhibitorů

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

inhibitoru

hexametafosfát (HMF)

HMF

HMF

HMF

itauK

HMF

NaPO,

TEKA"

+

+

+

) 4

+

ZnSO.

FLAVOL

FLAVOL + ZnSO
4

+ TEKA

TEKA

inhibicní
účinnost

11,6

27,6

22,2

33,2

20,8

31,7

13,6

1,5

Inhibicní
účinnost

15,0

30,0

16,1

31,8

19,7

30,4

13,2

1.7

Koncentrace jednotlivých složek byla následující:

HMP,NaPO
3
,Na

3
PO

4
 - 0,1 g.1"

1

FLAVOL,TEKA - 0,05 g.l"
1

ZnS0
4
 - 0,02 g.l"

1

Třebaže se detergent TEKA jeví jako inhiblčně účinnějSi slož-
ka, vzhledem k jeho Spatné rozpustnosti byla dána přednost
FLAVOLu.

Tab. 4 Výběr optimální koncentrace inhibitoru

1.
2.

3.

4.

5.

6.

HMF

0
0
0

1

0

0

,2

,4

,8

,6
,8

,8

složení
+ FLAVOL + ZnSO.

( g.l"
1
 )

+ 0,2 + 0,08

+ 0,2 + 0,08
+ 0,2 + 0,08

+ 0,2 + 0,08

+ 0,2 + 0,16

+ 0,4 + 0,08

inhiblční
účinnost
tř.11

65,9

90,6

93,2

76,7

92,5

93,4

inhibiční
účinnost
tř.15

70,5

84,5

92,9

84,5

93,4

93,6

Ve snaze co nejlépe simulovat reálné podmínky byly vzorky
oceli vloženy do popele a zality vodou 8 a bez inhibitoru;
vzorky byly tůní seny v hermeticky uzavřených nádobkách* V tomto
uspořádání bylo dosaženo inhibicní účinnosti 60% pro třídu 11
a 56% pro třídu 15. Pro daný systém je dosažená účinnost
postačující,protože podle charakteru korozního napadení jde
o plošnou korozi,která přece jen není tak nebezpečná jako
např. pitting. V této souvislosti je nutno se zmínit o jedné
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zajímavé vlastnosti použitých popelů. Vedle toho,že neobsa-
hují chloridy,ve výluzích snižují obsah chloridů přibližně
na polovinu. Bylo by prospěšné uvážit,zda by se této sorpční
vlastnosti nedalo do budoucna využít*

Vedle stanovení hmotnostních úbytků byla prováděna také
elektrochemická měření a to měření potenciodynamických pola-
rizačních křivek a měření střídavé impedance. Vzledem k tomu,
ze získané hodnoty inhibičních účinností pro třídy 11 a 15
se liší jen nepatrně a navíc nebyl v době měřeni k dispozici
vhodný materiál tř.15,byla elektrochemická měření prováděna
pouze na drátových elektrodách materiálu tř.11 o průměru
1,2 mm u to jednak přím*) v popelu,zalitém vodou, jednak ve vý-
luzích. Některé elektrochemické charakteristiky jsou uvedeny
v tabulce 5»

Tab* 5 Měření polarizačních křivek

korozní prostředí ikorí A i
í m V )

1. popel I + voda

2. popel II + voda

3. popel III + voda

4. popel I + inh.voda

5. popel II + inh.voda

6. popel III + inh.voda

7. výluh I + voda

8. výluh II + voda

9. výluh III + voda

10. výluh I + inh.voda

11. výluh II + inh.voda

12. výluh III + inh.voda

16
12,3

11

14,5
12,2

15
4,5
6

3,9
4,0

3,8
3,6

180
162

130

178

170

186

130

152
128

135
112

146

400
360
328
390
408

440
'2 59

274
280

372
388

369

Inhibitor : 0,8 HMF + 0,2 FLAVOL + 0,08 ZnS0 4 ( g.l~
] )

Charakter polarizačních křivek spolu s hodnotami uvede-
nými v tabulce 5 potvrzují předpoklad,že se jedná o jedno-
duchou korozní reakci. Průběh polarinačnlch křivek vylučuje
možnost pasivního chování,což potvrzuje již zmíněnou nepravdě-
podobnost výskytu důlkové koroze.

Měření impedance byla prováděna ve stejném uspořádání
jako měření polarizačních^křivek. Ukazuje se,že přítomnost
inhibitoru významně ovlivňuje hodnotu odporu přenosu náboje,
která v inhibovaném systému dosahuje až pětinásobku oproti
systému bez inhibitoru. Protože se v tomto heterogenním sys-
tému při průběhu korozní reakce výrazně uplatňuje také difúze,
J3ou dílčí elektrodové" reakce řízeny smíšeným difuzně-kine-
tlckým mechanismem. Přítomnost molekul inhibitoru ve vrstvě
na fázovém rozhraní tedy brzdí korozní reakci jak blokováním
přísunu molekul depolarizátoru,tak i snížením hodnoty kapa-
city elektrické dvojvrstvy.
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Použiti inhibitorů koroze jako přídavku do oplachové
vody představuje jedno z možných řešení popsaného technolo-
gického problému; v nejbližší době by mělo být realizováno
v některé ze severočeských elektráren. Lze o čekávat, že tímto
technicky i ekonomicky nenáročný přístup k řešení uvedeného
problému se plně osvědčí a umožní tak prodloužit životnost
zařízení|jakož i snížit riziko neplánovaných odstávek a oprav•

Autoři děkují pracovníkům KKMS v Chomutově Ing.J.Burdovi
a Ing.L.Vargovi a Ing, Z.Kleprlíkovi z EPO,be« kterých by
tato práce nemohla být realizována*
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Prof. I n g . Václav, p i l o u s , D r 3 c . , č l e n korespondent ČSAV, V2SS Plzeň
Ing. J a n Llusil, UŤAL! 5SAV Plzeň

NOVÉ METOD"/ VYTVÁ*Ř2;:Í T3KKÝCH YRLTJiV Z HLEDISKA J3JIUH OXIDAČľ.í
ODOLflOSTI

Úvod

Práce se zabývá procesy vytváření tenkých vrstev pomocí fyzi-
kálních metod, které patří v současné době mezi velmi perspektivní
při^získávání oxidačně odolných vrstev používaných ve strojíren-
ství.^ Diskutují so především metody iontového povlskování, plazma-
tický nástřik, iontová nitridace a laserová modifikace povrchů. Dá-
le jsou schematicky uvedeny^nejdůležitější vlastnosti vytvořených,
vrstev, možnost jejich užití ve sféře technické praxe. V závěru, je
podána informace o započatém výzkumu v této oblasti na pracovišti
ČSAV v Plzni.

•Současny stav

Mezi současné nejprogresivnější technologie ve strojírenství
patří povrchová modifikace materiálů, predavším pomocí tenkých vrs-
tev, které jsou nejdůležitějším mistera na používaných materiálech.
1'ia povrchu se rozhoduje o rozsahu, kvalitě a možnostech užití scu-
cáctí, náseroju a výrobních pomůcek v aplikační sféře průmyslové
praxe.^Etále rostoucí nároky na jakost a užitné vlastnosti nástroju
strojních součástí, funkčních konstrukčních dílů zařízení e. zvyšová-
ni jejich životnosti,ktorá přímo ovlivňuje provozní spolehlivost a
vede k výrazné úsporo deficitních kovů, k úsporám elektrické energie
a živé lidské práce, jsou. hlavní hnací silou při hlodání perspektiv-
í ů ů í á á í ý á ů ý l

j p ý p
korozně a erozně odolných vrstev.

Mezi nejperspektivnější způsoby povrchové modifikace strojíren-
ských materiálu patří dnes chemická depozice vrstev CVD, chemická
depozice aktivovaná plazmatem PACVD, iontová nitridace, plazmatický
nástřik, fyzikální depozice PVD, iontová impluntace a laserová modi-
fikace materiálu.

V současné době- existuje již celá řada tenko vrstvových techno-
logií s cílem urychleného zavádění do technické praxe. Je však nut-
né zdůraznit, se vytváření tenkých vrstev je značně složitým problé-
mem, především z hlediska probíhajících fyzikálních pochodů a změn
během depozice vrstvy. Snahou je depoziční proces komplexné optima-
lizovat š Cílem získat ochranná tenké vrstvy, které kromě požadova-
ných vlastností musí mít dostatečnou adhezi k povlakované;.:u materiá-
lu. Je žádoucí, aby deponovaná vrstva byla zcela nebo částečné kohe-
rentní so základním materiálem za vzniku pevného metalurgického ÍZOO-

^jení. Struktura vrstvy a přede visím její adheze silně závisí :\a rlc-
ííoní, struktuře a drsnosti substrátu (povlakovansho materiálu), nu
čištění u. stavu povrchu substrátu bezprostředně před vlastní depozi-
cí a na podmínkách deposičního procesu. Rovněž geometrie součásti je
velmi důležitá. Zařízení pro povrchovou úpravu nemůže být univerzál-
ní, ale naopak musí být vždy uzpůsobeno pro povrchovou modifikaci
určitého druhu substrátu. Totéž platí pro vlastní depoziční proces.
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Oh^rakšori.: i,hka f y z lká iní c i. procesů vytváření ochranných povlaku

; ' •.;:..;; L ' o k é :;^,\ •.;•:. ' v:1.1 i "V

C'.L-.'Í.. p L;:::::::ticky'o;. nástřiků a r.ávarů j-i- nanášení ochranných
v:'s'-ov, k tor' :::usí mít krome výborné přilnavosti a základních, me-
či : ickýen hodnot (odolnost proti namáhání v t_aku, ohybu, únavě)
J:;', U radu vlastností speciálních, jmenovité především odolnost
pr . :, i korozi a oxidaci v široké-, tep lot ní n rozsahu, odolnost proti
c.-i'S.i, ai'ra:'. i v. kav .Itaci.

Princip plašmetickéko nástř;ku vrstev jo následujíc'. Materiál,
:•. ,i;.iio.; r:á L./t vytv-.ona vrs;va, se v prie kovář stavu nebo ve formě
•'rátu přivád' ř: pia~:.-.aLu, zdo :>•. taví a v roztavené;.; stavu zz
*rv.!:sporiu j <•• r. e pej.lo.h:v, r.a níž se vytváří vrstva. Protcso so pi-L.-

:.. Lupen ''ir.lsace p_a~:..ctu. Jepioty ve středu plazmatu des-thují až
J C : 'J(.i i,. _ "solení::, vysokých torlot lze využitím piiiz.Mr.tL- stříkat
. Í . Í . 1 . ; . - ^ . . . \ u . .. . . . . . . . - • . . . . . a - i . . . , , J . . . v , i . . v ^ b . , .- , . . . O , w _ , _ j . , - i l , > _ t . ,

[-_ i e k ' í z; '' '" ~* ' ~ • •!." vo'ca' ' s t ° 1 ' 1 iz'vCo -̂ "i ovó) v"- "'' ̂  u >:'ií'-ccV'"
t :.y:.v :. ^Ci„•;•.)!/!-j at: .osľóry. Aulik~.ce s t ř í h a n ý c h n o v l t h ů j e př~ —

' !•-..• t i '. '::":ra::y přod účinky h o r e s e a oxidace 3a vy c ^ kých

: 'd_-j v.ři^y p..--1 .:^vr.ího ;;lyr.u a och:'aiu:é atr.ios"'-'ry s^ p l a z m a t i c -
ký .'iás \ř;.k ď ' i í .:;. r . á r t ř i k •.tr:os:érický a n á s t ř i k za sn íženého t l a k u .
7rs „vy £; L ŕ Ih :•.:..' JO r.: ri . .álního a i r . o s i e r i c k o h o t l a k u n.a.ií drsný povrch.
j i 1 .• :;!••.• p sen í J c j l c l . -..dhezních v l a s t n o c : í j e n u t n í ;.:-';: ̂ .c-dn-r ž í h á ; ; í .

. • > i . .

.;•:;.:•-;; SLÍ sni::e:u'no tlaku VI o (vacuum spraying piř s.r.a) jo t;ch-
r:.;lG,;;lí p';r:iC'..-r.L- novou (vývoj od počátku 1580) a vei:r. i r erspektivní.
.t r ..cu.jc s>; za ~iiÍL-'."'j"L:'n- Llaku ( i 0 k?a) v inortr.í nobj v re~.ktiv.ai
a,.;, -isiJ-řo. h:: :.-ozdí̂  od nástřiku za atmosférického ~j.akv.. zde nedo-
chází k sid:..' ̂ kontaminaci ďříkaného materiálu a vznikající vrstvy

ion „y ;koi:ií atmosí'íry. Nevznikají nežádoucí oxidy a nitridy, což
u;.' žnuja stříř-t vrttvy z vysoce reaktivních prvků. 7íJ vrstvy jsou
ciia:".ii: .o istlcké vysekou soudržností z důvodu vysokého předchřevu
cubs jr;.'. t J a působících teplot; bes vzniku nežádoucí de trimentální
o:-: i la c c ;.ovrc]r.i, :.:inir.:áiní porezitou, zvyäer.ým depozičním vykoner.:
(ú ;J rrics ;í) iop'...dt- jících částic na podložku, existencí minimálních
cn.':,ickýci- a r. staiur^ických změn mezi práškem a povlakem, naprostou
tl'..':i:i:':a<;í ne, ;ativnícr. vlivů okolí [íj # h"ejvě~ší použití vrstev je
v '".bia..; Li drk::iaié o citrony proti korozi, oxidaci, erozi v oiyrmých
i^resivníc . prostřeuích ;,a vysokých teplot i v kapalinách.

lei" tová iiitri laco

j.f i.uJVá i t " i . i a o o pc. JIM Í:.-'"'- . [ ' !Cdc. Li'*~ivno,j i— p'.'occsy zo sjvnovaiij
.-. vyLvrzov'ní povrchu zu.ijlechtonyca ocelí ponocí tenké podpovrchovó
•.iii'úzrií vr.j ',vy za úcioic;.. získání vysoké odolnosti prv bi cpotřecení
k.-vu'itaol. i'ui.1;: !;riLa iontové niLridaco je nás leduj íc í : .̂iezi katodou,
'• • "O 1 : '}' ••••••• • •-•••' .•-•..;;h;J. - a n o d o " h o v í -.r.-máir. ' d c v i y ^ v v ' v ý b o

..,., . .. . ; u Ľ . i . . . . - j - - j ' ^ i i . ; . ' J ncu.j .::.,c^~ :Í.-„;.;Í]:U a v . " : h . ' : - . i .or . t
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b ó i;-) směsi ^enorovaué tfilnó srážkovými procesy, kteró způsobuj:'
energetické volné elektrony, bombardují povrch katody (substrátu.) •
vyvolávají ndrjláduj•'.ex jevy: rozprašovaní substrátu a zpětná difúzi1

rozprášených čásLic na substrát, kdy atomy železa ochotne c hrmi. c,: y
rentují ;; ionty dusíku a vytvářejí nos tab i Iní Fell, který se při ná-
vratu na. substrát rozkladu na nitridy ľepiľ, Peo*r!, Fe.I!, prioernž
uvolněny dusík difunduje do substrátu a reaguje s kovovou mřížkou.
Výsledkem je vznik intersticiálního tuhého roztoku pod povrcher;.
takto upravovaného predmetu £ 2] • Intenzifikaci iontonitridačního
procesu lze vysvětlit působením doutnávého výboje na všechny ele-
mentární procesy, které vedou ;:e vzniku podpovrchevé difúzni vrstv;;
- aktivace plynné fáze, edcorpce a difúze. Prednosti iontové nitri-
dace za sníženého tlaku jsou efektivní ionizace a téměř bezsrážkov;
pohyb iontů mezi anodou a katodou, tím dochází k efektivnímu ohřevu
substrátu, časovému zkrácení procesu při podstatně sníženém rr.nožstvr'
dodávané energie, velkou, výhodou je skutečnost, že pracovní tlak
iontonitridaee odpovídá pracovnímu tlaku. ?VD depozic, což umožňuje
kombinaci těchto metod v jednom depozičním zařízení [ 2J, f3»J,f4J«

Fyzikální depozice tenkých vrstev PVD

ľ.:chnolo£:ie PVo (plnysical vapor depositior.) jsou technológie
nove a jejích hlavní předností je,^z'e umožňují vytvářel" vrstvy ^
(1 - 10^U;:I) zy. sníženého tlaku (ICT^ - 1 i;c) při tepioxách - 500 CC,
výrazně ovlivňovat rnikrostrukturu, a tím i vlastnosti vrstev přesné
definovaným výběrem parametrů depozičního procesu. T.yto plazmaticlió
depozicní procesy zaujímají v současné dobo nejvýznačnější postave-
ní ve vytváření tenkých vrstev především z -cěžkotavitelných slouče-
nin (oxidů, nitridů, karbidu, boridů).

Plazma t]e zdrojem veškeré aktivační energie nezbytně nutné pro
depoziční proces, resp. pro vznik a průběh jedinečných fyzikálne
chemických procesu ̂ tvorby vrstvy, stimuluje vysokou cheiľiickou sicíi-
vitu v prostředí nízkých teplot, a tím silně přispívá ke zvýšení
účinnosti probíhajících plazmochemických procesů v 2*sakčnír.i prosro-
ru a na povrchu rostoucí vrstvy [ 5j. i'rocesy PVJ využívají zvláště
nízkotial:éito plazmatu -ioutnavého nebe obloukového výboje VG stavu
ionizační nerovnováhy. Podrobný rozbor základních procesů procíha-
jícícii v plazmatu, interakce plazmatu s povrchem substrátu a jejich
vliv na vlastnosti deponované vrstvy je v prdel [i^J.

V současné dobé existují -;ři základní ?VD procesy:

1. reaktivní naparování (pomocí elektronového svazku, dutého kato-
dového výboje, nízkonapěťového obiouirového výboje se. studenou
katodou);

2. reaktivní napravování (diodoví, ma.gnetronové DC, i\P){

'j, iontové po vlaková: ;í (při procesu odpařování nebe rozpracování).

opeoifika jednotlivých metod je určena rozdílným fyzik din/.n: --.•:-
chanisrneí-.i získání toku deponovaných částic [6], Odpařovací zdroj-1

jsou malopiořins a, částice, v jejichž parách hoří výbojová plazma.
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prostoru aj.) [7J.
Nejperspektivnější z této skupiny PVD procesů z hlediska vy-

tváření ochranných povlaku pro technologická aplikace ve strojí-
renství j'sou systémy pracující na principu iontového povlakování.
Reaktivní iontové povlakování je hybridním procesem, který je pod-
míněn kromě přítomnosti plazmatického výboje přiloženým záporným
pžedpětím na substráte, které způsobuje, se rostoucí povlak je
bombardován iontv inertního plynu e materiálu vrstvy. Iontově po-
vlakování může být prováděno jak £ři procesu odpařování, tak i při
procesu rozprašování* ̂ Musí však být zaručeno, že rychlost zpětného
rozprašování vytvářené vrstvy na substrátu v důsledku jejího bom-
bardu kladnými iont^ urychlovanými na substrát záporným substráto-
vým předpětím je niaaí než rychlost kondenzace dopadajících částic
vrstvu tvořících* Tuto podmínku dobře splňují systémy založené na
principu reaktivního odpařování, které pracují s podstatně vyššími
energiemi svých deponovaných částic* oproti ostatním FVD procesům,
což velice kladně ovlivňuje adhezní vlastnosti získaných ochranných
tenkých vrstev [S]» Princip činnosti iontového povlakování pomocí
obloukového odpařování je znázorněn na obr. 1 (K - depoziční komora,
C - katoda z Ti, A - anoda, P - magnetické pole, P - plazma, S -
substrát, T - tok deponovaných částic, Ar - argon, N P - dusík jako
reaktivní plyn) [12]. ä

V procesech reaktivního iontového povlakování je hlavní důraz
kladen na dostatečnou adhesi, na snahu získání definované mikro-
struktury, na změnu stechiometriekého složení a vnitřního zbytkového
pnutí vzniklé vrstvy získané za neustálého iontového bombardu během
jejjího růstu. Iontové povlakování j'e využíváno pro depozice kovů,
tězkotavitelných jednofázových a vícefázových kovových a kovokera-
mických sloučenin s výbornou odolností proti mechanickému opotře-
bení, korozí, oxidaci za vysokých teplot.

Přednosti tenkých vrstev nanesených reaktivním iontovým povla-
kováním oproti ostatním procesům ?VT> především z hlediska energie
a hustoty deponovaných částic, které podminují strukturu a adhezi
vrstev, jsou názorně^dokumentovány na obr.̂  2 (*:P - oblast procesů
iontového povlakování,^ v - oblast klasického vakuového naparování,
S - oblast naprašování) [3j.

Iontová implantace a laserová modifikace povrchů

Mezi zcela nové a velmi perspektivní metody získávání nových
materiálů patří iontová implantace a laserová modifikace povrchů*
V současné době je snaha zavádět tyto čistě fyzikální procesy
urychleně do průmyslové praxe, přestože technická realizace těchto
metod je zatím značně složitým problémem.

Iontová implantace je dalším procesem vytváření tenké podpovr-
chové difúzni vrstvy [ 8j. Princip je následující: Urychlené ionty
(Ti, N,,C, Y, AI) v iontovém implantátoru (tlak.AG*" pPa) s energií
TO - 1Cr KeV dopadají na substrát s hustotou 10 '/cm , kdy substrát
je na vysokém záporném předpetf (-10 kV). Při těchto^energiích^je
rozprašování povrchu podstatně sníženo a dochází k účinnému průni-
ku iontů do základního materiálu, kde dojde k zachycení ve vakant-
ních a intersticiálních polohách mřížky, k indukovaným difúzníxn a
segregačníra jevům. Výsledkem je vytvoření go dp_ o vrchové vrstvy
(0,1 - 0,5/um) požadovaného chemického složení a získání následu-
jících fyzikálních vlastností: mechanická odolnost proti opotřebe-
ní, lomu, vysoká tvrdost, nízké tření, odolnost proti korozi, oxi-
daci, speciální katalytické vlastnosti, definovaná reflektivita a
•~i r '-!"" — r

 '
 v-rlne ,i? to, ze u iontově implantovaných povrchů

se neměuj. ô jciĤ vt; v las 'cno ä z i ruateriáj.a, jako např. mechanická, te-
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pelné vlastnosti, houževnatost atd. Další předností oproti á iným
metodám qe, že implantace probíhá při pokojových teplotách, nemůže
tedy dojít k tepelným deformacím nebo tepelně chemickým struktur-
ním změnám v základním materiálu [8j»

Na počátku 80. let byl započat intenzívní výzkum laserové mo-
difikace materiálů. Kromě aplikací v mikroelektronice má tato metoda
velmi perspektivní uplatnění především ve strojírenství v těchto
oblastech [9J:

1. Laserová modifikace povrchu materiálů (laserové žíhání),
2. laserová depozice vrstev pomocí odpařování,
3. laserová stimulace chemických reakcí (pyrolytické, fotolytické

nanášení vrstev) £ 10j-

Pro získávání vysoce odolných povrchů z hlediska mechanického
namáhání v různých prostředích je použitelná především metoda první.
Povrchová modifikace materiálů pomocí výkonových převážně C0 ? laserů
je založena na roztavení tenké, objemově úzce lokalizované povrchové
vrstvv a jejím velice rychlém následném ochlazení vlivem rozdílných
vysokých teplotních gradientů. Pro dosažení požadované tlouštky na-
tavené vrstvy a odstranění možnosti odpařování základního materiálu
je potřebné pečlivé řízení základních parametrů laseru, kterými jsou
rozměry svazku a velikost energie svazku. Výsledkem laserového žíhá-
ní je vznik definovaných povrchových legovaných vrstev s amorfní,
jemně krystalickou nebo metastabilní strukturou. Je možné žíhat po-
vrch základního materiálu v řízené reaktivní atmosféře, předem na-
nesenou vrstvu deponovanou procesy PVD nebo plazmatickým nástřikem,
lze laserově nanášet tenké vrstvy, kdy do laserového paprsku, který
žíhá povrch, se přivádí přídavný práškový materiál.

Vybrané vlastnosti tenkých vrstev a možnost jejich užití

Vlastnosti tenkých vrstev závisí na celé řadě parametrů depo-
zicního procesu, mezi kterými existuje velké množství složitých
vzájemných funkčních va^eb. Optimální volbou všech uvedených para-
metrů lze řídit a ovlivňovat růst vrstvy, její tlouštku, přiliaavost,
chemické složení, výskyt fází, mikrotvrdost, růstovou orientaci,
tvar krystalitů, snížení makro a mikropnutí, přispět k difúzi vrstvy
do základního materiálu, přiblížit se k semikoherentnímu spoji se
základním materiálem, získávat různé typy odolnosti. Výzkum mikro-
tvrdosti, adheze, růstové orientace, struktury a stechiometrie,
proměření jejich závislosti na mnoha degozičních podmínke '' se v sou-
časné době začal úspěšně provádět a využívat v praktický c. plika-
cích. Z hlediska požadované adheze, která ;je nejsledovanější a
v nejvyšší míře Rozhoduje o úspěšnosti použití vrstvy, se optimali-
zuje např. tlouštka vrstvy, chemické složení, struktura a drsnost
povlakovaného povrchu, vliv iontového bombardu, mikrotvrdosti. Vý-
sledkem celkové optimalizace parametrů depozičního procesu, pocho-
pení a zvládnutí základních fyzikálně chemických dějů probíhajících
během růstu vrstvy, kdy často dochází zcela k nečekaným drastickým
skokovým změnám parametrů ve vrstvě, musí být cílevědomé řízení de-
pozice a produkce vrstev s přesně definovanými a reprodukovateInými
požadovanými vlastnostmi.

Výzkum v oblasti povrchových úprav na pracovišti ÚTAM ČSAV Plzeň

Pracoviště ÚTAM v Plzni se jako třetí pracoviště ČSAV zabývá
v rámci sieho SPZV III-4-4/4 problematikou vytváření ochranných
tenkých vrstev. Experimentální výzkum je zaměřen na ochranné tenké
vrstvy pro aplikace ve strojírenství, které splňují náročné poža-
davky z hlediska otěruvzdornosti, tvrdosti, práce v korozivních a
oxidačních prostředích za vysokých teplot a tlaků za předpokladu
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jejich dostatečné adheze k základnímu materiálu.

Experimentální výzkum na vlastním pracovišti je prováděn
v laboratoři plazmatických nástřiků. Jedná se o vysoce výkonný
plazmatický nástřik s plynovou stabilizací, s možnou fokusací
svazku, počítačově řízeným přidáváním přídavného materiálu a na-
pouštěním plynu. Je studován vliv teploty plazmatu a povrchu sub-
strátu na strukturní stavby fází v nanesených vrstvách, vazebný
mechanismus povlaků, odolnost proti mechanickému a korozivnímu
opotřebení, výzkum směřuje k návrhu především povlaků typu WO-Co,
WC-NiCrB, CoCrAlY pro aplikaci především v oblasti povlakování
dílů a součástí používaných v energetickém strojírenství.

Od ledna 1988 bude v laboratoři tenkých vrstev pracoviště za-
počat experimentální výzkum fyzikální depozice metodou reaktivního
iontového povlakování pomocí obloukového odpařování. Snahou je na
základě postupného zvládnutí depozičního procesu vytvářet ochranné
tenké vrstvy požadovaných vlastností (TiN, TiC, CrN, TiAIN) pro
aplikace ve strojírenství, především na obráběcí a tvářecí nástro-
je, součásti a díly stroju a zařízení.

V rámci vědecko-výzkumného sdružení ÍSAV - Škoda - VŠSE spo-
lupracujeme v oblasti FVD vytvářených vrstev-velmi úzce s KFY VSSE
na experimentálním zařízení pro magnetro novou depozici a iontovou
nitridaci, především v oblasti studia plazmochemických procesů
vzniku vrstvy, s pracovišti k. p. Skoda v oblasti diagnostiky
vrstev a kombinovaného použití technologie nástřiků a PVD metod a
elektronového svazku, s ČSAV Prahaje to propojení technologie plaz-
ma nástřiků s laserovou modifikací.

Snahou,je co nejrychleji a nejefekijivněji^aplikovat výsledky
do sféry prumyslgveho užiti, v našem prxpade především v závodech
k. p. Skoda Plzeň.
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CHARAKTERISTIKA OCHRANNÍCH POVLAKŮ ŽJCROV/IVI NitSTŘIKEM PLAZMOU

Exponované namáhané díly moderních vysoce výkonných pohon-
ných jednotek musí vykazovat dostatečnou pevnost i při vysokých
teplotách, odolnost proti korozi a dlouhodobou strukturní stabi-
litu, odolnost proti opotřebení třením , vysokým kontaktním tla-
kem, vibrací atp.

Protože všechny tyto požadavky nemohou být bez problémů za-
jištěny jedním a týmž materiálem, vede vývoj k používání dvou
nebo více typů materiálu, které na základním materiálu vytvoří
ochranné povlaky, Tírn se dosáhne rozdělení namáhání mezi základ-
ní materiál s dobrými mechanickými vlastnostmi při vysokých tep-
lotách a povlak, který působí jako ochrana proti korozi, opotře-
bení atd.

Povlaky jsou tenké ochranné nebo dekorační vrstvy, vytváře-
né na povrchu kovových i nekovových výrobků. Skládají se z jednot-
livých vrstev - kovových, kovokeramických nebo keramických /!/•

Pro vytváření ochranných povlaků a vrstev se používá růz-
ných technologií. Každá technologie má své opodstatnění j>ro urči-
té provozní podmínky povlaků

9
 neopominutelná však musí být ekono-

mická stránka jejich nasazení.

Jednou z možností dalšího využití ochranných povlaků je ob-
last tepelných bariér /clon/. Pod pojmem tepelná bariéra /TB/ se
rozumí ochranný povlak /OP/, který má plnit následující funkce;

- působit jako tepelná clona a^tím snížit pracovní teplotu zá-
kladního materiálu, nebo umožnit zvýšení teploty pracovního
media,

- chránit součást proti účinkům koroze za vysokých teplot,
- zvýšit odolnost povrchu součásti proti erozi,
- aktivně se podílet na zlepšení účinnosti pracovního procesu,
např, katalyzacní účinek při hoření paliva u vznětových moto-
rů.

Pro tyto účely se nejčastěji požívají povlaky vytvořené
technologií žárového nástřiku plazmou, která má oproti jiným
technologiím řadu předností.

2. Vlastnosti současně ppužívaných ochranných povlaků

Při volbě typu OP vycházíme vždy z převažujícího charakteru
namáhání a opotřebení funkčního povrchu součásti. Ha základě che-
mického složení můžeme volit OP na:

- kovové bázi
- kovokeramické bázi
- keramické bázi
ve formě : - drátu

- prášku
- tyčinky
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Podle toho se také mění vlastnosti 0Ps který lze členit na dvě
skupiny:

a/ vlastnosti obecného charkteru, které se sledují u všech druhů
a tynů povlaku: - vzhled, tlouatka, tvrdost,, přilnavost -povla-

ku, k podložce^
- porovitostř drsnost povrchu,

0 některých těchto vlastnostech a metodách jejich zkoušení
podrobně pojednává CSU 038614-80 - Metody zkoušení vlastností žá-
rově stříkaných povlaků a ČSN 038513-76 - Žárově stříkaná keramic-
ké povlaky,

b/ vlastnosti speciální, jejichž sledování vyplývá z předpokláda-
ného využívání Op ve specifických pracovních podmínkách.

Hodnocení některých vlastností popisxije citovaná SSN 038614-80
- jako např. propustnost plynů3 objemová hmotnost,, odolnost proti
erozi, odolnost proti náhlým teplotním změnámj, němá tepftní roz—
tažnost, odolnost proti účinkům vysokých teploš a odolnost proti
korozi. Jiné důležité vlastnosti se zkouší provozními nebo tech-
nologickými zkouškami, které imitují s věžším nebo menším úspěchem
skutečné namáhání povlaků, Mezi tyto vlastnosti patří především:

- tepelně-isolační vlastnosti «=» tojfe stanovení u ŤB koeí•měrné
tepelné vodivosti, měrné teplotní
vodivosti a měrné ter>elné kapaci-
ty, ni

- odolnost povlaku proti žáru - t„jo potlačení vzniku oxidu Pe0r

Eriterierr. hodnocení je bud směna
hmotnosti, nebo čas pro vytvoření
otvorí; ye vzor leu při použití "pro-
palovací" zkoušky /3/

- odolnost proti korozi za vysokých teplot - jedná se o tzv» "hor—
!:cu korozi" uři teplotách 750 a
9C0°C

- elektroizolační vlastnosti - skouší so sledovaním izolačního
odporu při napětí 3 až 1500 V»
Výsledkem jscu voltamperové charak-
teristiky izolace /4Ž

- vliv povlaku na mez únavy a mez pevnosti základního materiálu
- třecí vlastnosti povlaků /5/
- odolnost proti roztaveným kovům /6/
- vlastnosti povlaků používaných pro ucpávky /I/
- odolnost proti oxidaci za vvsokých teplot /&/
- velikost á rozložení reziduálních napětí /9/

V některých zvláště náročných případech lae zlepšovat někte-
ré vlastnosti OP. Toto se provádíš
- difúzním žíháním OP - získá se difúzni spoj mezi OP a základním

materiálem
- poijovitost OP se sníží prakticky na nulu

- utěsňováním otevřených pórů OP- používá se epoxidových prysky-
řic vy tvrditelných sa normální teploty

- zvyšováním přilnavosti natävovánírn OP 3vazkem elektronů nebo
Laserem
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3, Technologie plazmových nástřiků

Aby ochranné povlaky zhotovené technologií žárového nástři-
ku vykazovaly vlastnosti adekvátní provozním podmínkám .jejich
nasazení, nutno dodržet -určitý postup a některé zásady, které
v podstatné míře ovlivňují kvalitu a tím i provozuschopnost pro-
váděných nástřiků, V podstate se jedná o:
- přípravu povrchu základního materiálu pro nástřik,
- technologické parametry náctřiku
- následmé opracování nástřiku na požadované konečné rozměry sou-
části*

Každá skupina uvedených technologických operací zahrnuje řadu vli-
vů, které nohou působit jednak samostatne, jednak se mohou překrý-
vat nejen ve vlastní skupině, ale i mimo ni /10/„

Příprava povrchu základního materiálu, pro nástřik

je u všech technologií žárového nástřiku, velmi důležitá a nezastu-

povrchu sestává z odmaštěni povrchu a jeho
tění od rzi a hrubých nečistot a vlastní přípravy povrchu odrsně—
ním. V současné době se používá několika způsobů přípravy povrchu
podložky: třískovým obráběním, tryskáním, nanášením vazných mezi-
vrstev, elektrojiskrové a chemicky* Z hlediska produktivity práce,
kvality a efektivnosti se jeví jako nejlepší tryskání umělým ko-
rundem hnědým a nanášení vazných mezivrstev. Při tryskání jsou
hlavní technologické parametry Í druh tryskacího media, jeho zrni-
tost, velikost tlaku vzduchu, doba tryskání9 úhel trysky, vzdále-
nost při otryskání a doba mezi otryskaním a vlastním nástřikem /li/.
Třískové obrábění se používá většinou u^větších tlouštek nástřiku;?*
1 mm| s následujícím otryskaníra obrobeného poT?rchu, Kromě získání
drsného povrchu a zvětšení plochy styku nástřiku a podložky, se
tryskáním dostává povrch podložky do stavu termodynamické nerovno-
váhy s okolním prostředím. Povrch podložky se chemicky aktivuje
v důsledku uvolnění raeziatomových •sazeb povrchových atomů* Tím
se vytváří lepší podmínky pro vznik chemické vazby mezi nástři-
kem a podložkou.

Technologické parametry plazmového nástřiku

se volí podle typu a druhu použitého přídavného materiálu. Pokud
budeme vycházet z daného typu zařízení a plazmového hořáku s ply-
novou stabilizací j potom mezi hlavní parametry plazmového nástři-
ku patří především:
plazmový proud, druh a množství plazmových plynů /Ar, H 2 Í líp̂ ' He/,
vzdálenost nástřiku., množství přídavného materiálu a množstva do-
pravního plynu /v případě použití přídavných materiálů ve formě
prášku/.
Parametry musí být voleny vždy cak, aby částice přídavného ma-
teriálu byla natavena v celém svém objemu.
Vlastní nástřik musí být prováděn tak, aby teplota základního
materiálu součástí nebyla vyšší než 150 C, Pokud bv nebylo možné
tuto hodnotu dodržet je nutno používat chlazení součásti a nebo
nástřik přerušit a pokračovat až po chlazení.
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Následné mechanické opracováni povlaků na požadované rozměry

Pokud to okolnosti dovolují /a to bývá ve většině případů./ ná-
sledné mechanické opracování nepoužíváme, protože při něm hro-
zí nebezpečí porušení celistvosti a .-soudržnosti povlaku s pod-
ložkou. Pokud povlak nutno obrábět, používá se většinou brouše-
ní oři velmi intenzivním chlazení. Pro broušení kovových povla-
ků se používá běžných brusných kotoučů, pro broušení běžných
keramik se používá kotoučů SiC a kotoučů s kubickým nitridem
bóru /KrřB/ s bakelitovým pojivem, velmi tvrdé keramiky typu
Al̂ O-j lze brousit brusnými kotouči s umělým diamantem /12/.

U současně používaných zařízení pro plazmové nástřiky se
dají provádět povlaky na rotačních dílech v toleranci do 0,03 nim,
takže ve většině případů další opracování spočívá v leštění
povrchu.

4. Praktické aplikace

Pokud budeme srovnávat využívání plazmových nástřiků v 2a-
hraničí se situací v ČSSR, musíme konstatovat, že ve využívání
této progresivní technologie značně zaostáváme za světovým vý-
vojem.

Průmyslové nasazení plazmových nástřiků je v našich pod-
aiínkách provedeno pouze v textilním průmyslu /povlakování sou-
části textilních strojů/, v grafickém průmyslu /náhrada povla-
ků Cr keramikou, ochrana proti opotřebení/, plazmových hořáků
s vodní stabilizací je využíváno v hutnictví a těžkém strojí-
renství /ochrana proti korozi, opálu, opotřebení/. K tomu, aby
v těchto podmínkách mohlo být plazmových nástřiků využíváno, musí
být splněny následující podmínky:
- musí být zajištěna reprodukovetelnost výsledků, zejména ve vzta-
hu ke kvalitě prováděných nástřiků

- subjektivní vliv pracovníků musí být snížen na minimum
- následné mechanické opracování nástřiků na požadované rozměry
by mělo být sníženo na minimum

Jedině při dodržení těchto podmínek je zajištěna kvalita
výroby při její vys ke efektivnosti.

5. Závěr

Technologie plazmových nástřiků patří mezi ty progresivní
technologie, u kterých se předpokládá bouřlivý rozboj. Perspek-
tivy vývoje této technologie jsou dány i oficielními dokumenty,
jeko je např. Usnesení vlády Československé socialistické re-
publiky ze dne 22. srpna 1985 č. 269 o rozvoji československých
plazmových technologií. Další úkoly z oblasti plazmových nástřiků
jsou dány Komplexním programem vědeckotechnického ^pokroku
Členských zemí RVHP do roku 2000, jedná se jmonovite o úkol
4.3.b. "Použití plazmových, vakuových a detonačních technolo-
gií nanášení ochranných, otěruvzdorných a antikorozních povla-
ků". Tento úkol zahrnuje jak vývoj potřebných zařízení, tak i
výskum a vývoj přídavných materiálů.
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Lze předpokládat, že po splnění cílů stanovených v těchto
dokumentech bude patřit ČSSR mezi přední průmyslové země v ob-
lasti využívání plazmových technologií.
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VLIV TEPLOTY PLAZMATU NA SLOŽENÍ A VAZEBNÍ MECHANISMUS STŘÍKANÝCH

Úvod

V příspěvku je diskutován vliv dodaného množství tepelné energie
na změnu chemického složení, strukturní stavby fází při průchodu
plazmovým obloukem z hlediska změny vlastností stříkaného povlaku,
jmenovitě korozní odolnosti. Dále je uveden rozbor vlivu dodaného
množství tepeihé energie na vazebný mechanismus mezi povlakem a zá-
kladním materiálem. Jsou diskutovány možnosti zvýšené kohézni pev-
nosti mezi povrchem základního materiálu a nástřikem.

Charakteristika stříkaných povlaků

Jednou z nejlépe zvládnutých fyzikálních metod přípravy tenkých
vrstev je metoda plazmatického nástřiku. Působením vysokých teplot
atmosférického obloukového plazmatu lze nanášet látky s vysokým bo-
dem tání, jmenovitě kovové sloučeniny (boridy, karbidy a nitridy
přechodových kovů), kova.lentní sloučeniny (boridy, karbidy a nitri-
dy hliníku, křemíku a boru) a iontové (keramické) sloučeniny (oxidy
hliníku, zirkonia, titanu a berylia). Plazmatické nástřiky chrání
součásti před důsledkem účinku vysokých teplot (600 - 1050 C) a
proti korozivním, erozivním a abrazivním vlivům. Vlastnosti stříka-
ných povlaků lze podstatně ovlivnit volbou pracovního tlaku, ochran-
né atmosféry a velikostí dodané tepelné energie. Ve srovnání s tav-
nými procesy svařování, které dávají vznik difúznímuspojení na
hranici přídavného a základního materiálu, je spojení nástřiku
se základním materiálem charakterizováno asi z 10 % difúzníia spo-
jením a z 90 % adhezí. Ohřev částic nanášeného materiálu plazma
nástřikem se blíží k teplotám likvidu nebo těsně nad jeho hodnotu,
přičemž základní materiál má zpravidla teplotu okolí a během plaz-
matického stříkání nepřesáhne teplota jeho povrchu hodnotu 180 C.
Z hlediska možných aplikací se ukazuje jako nejúčinnější^použití
ochranných plazmatických nástřiků v oblasti ochrany funkčních dílů
žíhacích pecí, parních kotlů a plynových turbín p#i korozi za vyso-
kých teplot v agresivním prostředí.

Současný výzkum v oblasti plazmatických nástřiků směřuje
k optimalizaci parametrů procesu reprodukovatelného nanášení po-
vlaků s cílem získání především požadované mikrostruktury nástřiku
a dostatečného vazebného spoje se základním materiálem. Jsou stu-
dovány především otázky vlivu dodané tepené energie částicím ná-
střiku, teploty základního materiálu, možnost ̂ aplikace dvoufázo-
vého nástřiku, následného tepelného zpracování^povlaku pomocí
koncentrovaných vysokoenergetických svazků, možnost volby pracov-
ního plynu a ochranné atmosféry.
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Vliv teploty plazmatu na strukturní stavby fází

Přechod přídavných práškových materiálů plazmatem a nástřiky
prášků byly prováděny na zařízení Plasmapak 25 Arcos (s nezávislým
obloukem a plynovou stabilizací za normální atmosféry) s následu-
jícími parametry: plazmový plyn Ar + H ? - 30 l/min, dopravní plyn
Ar - 9 l/min, výbojové napětí - 65 V, výbojový proud - 250 A,
množství dodávaného prášku. - 6 cnr/min, vzdálenost substrátu od
trysky hořáku - 200 mm.

Zkušební vaorky v podobě válečků (průměr ~ 30 mm, výška -
50 mm) a destiček (6 x 35 ?- 35 mm) z materiálů ČSN 41 7021 a
CSN 41 7251 byly před nástřikem očištěny chemickou cestou a upra-
veny tryskáním hnědým korundem A 99 zrnitosti do 1,2 mm»

Pro studium zněn chemického složení a krystalografické stavby
fází v prášku a ve vrstvě byla použita kvalitativní fázová rtg.
analýza.

Pro posouzení vlivu dodaného množství tepelné energie plazmatem
práškům bylo nutné experimentálně stanovit teplotu plazmového paprs-
ku. V současné době jsou známy experimentální metody, které jsou
uvedeny v práci /1/. Přednostně jsou používána spektrální měření,
která stanovují teplotu plazmového paprsku z intenzity a rozšíření
spektrálních car určitého kovu nebo plynu v oblasti vlnových délek
ultrafialového záření až viditelného světla. Spektrální metody mají
tu přednost, že neporušují podmínky vytékání plazmatu a nezpůsobují
deformaci plazmového paprsku během měření. Měřením teploty plazmatu
pomocí spektrálních metod se podrobně zabývá práce /2/. V našem pří-
padě bylo použito pyrometrické měření,,

V laboratorních podmínkách byla ověřena odolnost plazmově stří-
kaných povlaků proti korozi za vyšších teplot s imitací úsad s obsa-
hem Na, S, V. Skutečnou korozní odolnost konstrukčních materiálů
v podmínkách koroze od spalin těžkých topných olejů lze stanovit
přímo v provozovaných zařízeních, ve kterých jsou zaručeny skutečné
korozní podmínky. Z výsledků provozních zkoušek lze usuzovat přímo
na životnost zařízení. Naproti tornu laboratorní zkoušky zajištují
konstantní^korozní podmínky, avšak často zjednodušené ve vztahu
ke skutečnému provozu. Zkoušky koroze byly prováděny jednak trva-
lým ponorem zkušebních válečku v tavenine směsi V^O;. +• IfcuSO. a jed-
nak nánosem úsad KaoS0., V o0 a směsi Na,.S0, + Y

o
6(r ve vanovém nomě-

ru 4 : 7 v množstvírí504a 18 irfg/cn/ při těplótáchr ?750 °C a 950 C
podle /3/.

Z výsledků kvalitativní fázové analýzv vyplývá následující.
Přechodem prášků plazmatem dochází u prásků na bázi NiCrBSi k pod-
statným změnám.

r
Při vyšší teplotě plasmového oblouku (20 000 K)

není přítomen bór v nastříkané vrstvě ve formě boridu niklu N1..B.
Z binárního diagramu Ni - B /4/ vyplývá, že borid niklu má nižäí
bod tání než nikl, takže v procesu plazmového nástřiku s vyšší
teplotou plazmového oblouku dojde k rozložení boridu niklu s tako-
vou intenzitou vzniku plynné fáze, že dochází k úniku. bóru. Protože
borid niklu má funkci vytvrzení nástřiku a z hlediska fyzikálních
vlastností zvvšuje odolnost nástřiku jaro t i otěru, za vysokých teplot,
je nutné použít pro nástřik směs plynu, dávající plazma o teplotě,
při které nedojde ještě k úniku boru a tím ke snížení množství fáze
Ui-jB v nastříkané vrs t vě-

se v na-
Při použití prášků keramické báze AlpO-, - TiOp s fázemi

OG - AlpO-j a rutilu při nižší teplotě plazmového oblouku s«
střiku oDjevuje s výjimkou fáze ^ - A1-O-, též fáze obdobného typu
p, - AlpO-. Jestliže fáze ot - A1 ?O, patTx-' ke strukturnímu typu
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D5 1 (korund - romboedrická mřížka), potom fáze A - A1 2O, je struk-
turního typu H1 a řadí se ke spinelům s vakancemi (kubícicá mřížka)
/4/« Fáze oi - AlpO-, je vysoce tvrdá .a velmi odolná proti otěru a
opotřebení za vysoJcých teplot, fáze A - Ai ?0 ? je měkká. Dále je
v nástřiku fáze Ti0 o strukturního typu C4 (teiragonální mřížka),
která stabilizuje strukturu fáze CL » A1?C,. Z ps eudo binárního
diagramu AlpO1 - Ti0o/4/ vyplývá, že v systému prášku A1 ?O. - TiO ?

se vyskytuje Jediná intermediální fáze Al^TiOp- ve dvou modifikacích
U a A• Obě modifikace se pod teplotou léOO -30C eutektoidně rozpa-^
dají na směs korundu a rutilu,, Z termodynamického hlediska je fyzikál-
ně stabilní pouze forma korundu /x - AlpO_. Ostatní modifikace jsou
metastabilni a nejsou vhodné pro nastříftané vrstvy.

Z výše uvedené úvahy vyplývá, ze technologické vlastnosti na-
stříkané vrstvy budou záviset na strukturní stavbě A1 2O . Je známo,
že volbou technologických parametri; nástřiku lze měnit Krystalovou
strukturu vzniklého oxidu, Vyšší tapiota plasmového oblouku (20 000 K)
dává v nástřiku vyšší podíl CC - Al^O., s fyzikálními vlastnostni, za-
ručujícími odolnost proti opotřebení áa vysokých teplot.

Prášek na bázi molybdenu je stabilní. Průchodem plazmovým oblou-
kem o teplotě až 20 000 K nedošlo u r.ěno ke změnám.

Dalším cílem rtg. difrakce^bylo určit disperzi mozaikových bloků,
tj. stanovit velikost koherentních oblastí v prášku i v nastříkané
vrstvě a vzájemně je porovnat* Bylo zjištěno, že u prášků bázeUiCrBSi
a Ivio je velikost koherentních oblastí v nastříkané vrstvě stejná jako
v prášku a je 1 jum. V nastříkané vrstvě z prášku Al ?0- - TiOp je ve-
likost koherentních oblastí fáze c<f - Al o0 cca 10«ffl a disperze fází

h. - AloO.., a TiOp cca 1 /um, kdežto v prádku je disperze fáze
V oč - AlpO^ i TiO^ cca lO^um. Obecně lze Icons t at ovat, že z hlediska
číření poruchy v nástřiku a z nástřiku do základního materiálu za vy-
sokých teplot je vhodnější menší velikost mozaikových bloků, což je
s výjimkou fáze o( - Alo0-, v případe NiCrBSi a Mo v nastříkané
vrstvě splněno. ^ J

Pro zvýšení žuruvzdornosti je třeba nanášet povlakv s minimální
porezitou z materiálů s dobrou tepelnou vodivostí, které by zajišto-
valy odvod tepla. Podmínkou správné funkce nástřiku je, aby okolní
reakční atmosféra neprostupovala nástřikem k základnímu materiálu,
protože by docházelo k jeho oxidaci a korozi. Chceme-li získat dobré
tepelná izolační vlastnosti, tj. vytvořit tepelnou bariéru, měl by

p y p
logicky realizovat

Korozní zkoušky byly hodnoceny sledováním rozměrových ^
zkušebních vzorků, metalografickým hodnocením charakteru korozního
napadení a případně sledováním fázových změn ochranných povlaků
v důsledku působení úsad pomocí rtp,. fázové analýzy. Zkoušky pc~^
tvrdily dobrou odolnost nanesených vrstev proti opotřebení za vyš-
ších teplot v korozním prostředí.

Vliv dodaného množství tepelné energie na vazebný mechanismus
plazmově stříkaných povlaků

Nejdůležitější mechanickou vlastností ochrannýcn tenkých vrstev
používaných ve strojírenství je odolnost proti opotřebení, která
přímo souvisí s adhezí vrstvy k povlakovanému substrátu, a tedy
s existencí určitého vazebného mechanismu mezi touto interagující
dvojicí.

'Z : ' ' "••' v\ .-: • •'"••! '. "'•/lomr:j;i.j'ou vazebnóho m e c h a -

- 1 2 8 -



nismu v závislosti na teplotě nastříkávaných částic a teplotě povrchu
substrátu.

Komplexně je přilnavost stříkaných povlaků k substrátu způsobena
souborem efektů mnoha vazebných mechanismů: chemickou vazbou (atomy
ve vhodných polohách sdílí vzájemně své elektrony), van der Waalsovou
vazbou (způsobena vzájemnou polarizací mezi atomy^), mechanickou vaz-^
bou (zapadávání povlaku do povrchových nerovností substrátu), lokální
difúzni vazbou (vytvoření pseudometalurgické vazby natavením povrchu
substrátu dopadem stříkaných částic) /6/. Snahou je zakotvit stříkaný
povlak do základního materiálu především pomocí vazby vzájemného sdí-
lení valencnich elektronů a lokální difúzni metalurgické vazby. Pro
vznik požadovaného zakotvení povlaku musí částice nástřiku překonat
určitou energii, která je tvořena energií potenciálového pole mřížky
(snižuje se pomocí tryskání) a energetickou bariérou (tu lze překonat
energetickými ionty nebo vloženým teplem) podle známé exponenciální
závislosti. Arrheniovy rovnice. Při procesu nanášení, kdy doby prů-
letu stříkaných částic na podložku jsou řádově 10~4 s, rychlost
100 - 800 m/s, teplota částic 104 K /7/, dochází při dopadu částic
na podložku ke generaci rázového a dynamického tlaku. Rázový tlak
(jako výsledek pohybu pružných tlakových vln^ dosahuje vysokých hod-
not při krátkých dobách trvání, kladně ovlivňuje čistotu povrchu
substrátu. Dynamický tlak, který působí po delší dobu a je přímo
úměrný čtverci dopadové rychlosti částice, má pro zachycení stříka-
ných částic na povrchu substrátu podstatně větší význam. Energetické
výtěžky tohoto tlakového působení jsou velmi malé (řádově 10" eV),
proto je pro vznik vazeb nutná tepelná aktivace.

Pro následující rozbor vlivu dodané tepelné energie na vazebný
mechanismus mezi povlakem a základním materiálem, který v nejvyšší

 f

míře rozhoduje o úspěšnosti použití govlaku v podmínkách opotřebení
v korozivních prostředích, je nutné řešit interakci stříkané části-
ce s povrchem substrátu z hlediska probíhajících teplotních změn na
povrchu substrátu (tavení substrátu, tuhnutí dopadajících částic
•tvořících povlak, vznik adhezních vazebných sil) a stanovit zjedno-
dušené podmínky interakce - plošný průměr^části po dopadu na sub-
strát je podstatně větší než jejich tlouštka, uvažují se pouze dvě
fázové změny (tuhnutí stříkaných kapek a tání substrátu), celý pro-
blém je řešen jako jednorozměrné vedení tepla.

Interakce stříkaná částice - povrch substrátu začíná v okamžiku
dopadu. Při úderu do povrchu ztrácí stříkaná částice (roztavená plaz-
matem) svoji kinetickou energii a podrobuje se drsné plastické defor-
maci, která je výsledkem působení vysokého tlaku v místě dopadu a
okamžitého příčného výronu materiálu částice do stran na povrchu
substrátu /8/. Ačkoliv tlakový přenos částic může významně přispívat
ke vzniku vazebného mechanismu, jako

f
je tomu^u tlakového svařování,

uvažujeme zde pouze působení termální. Vysoká rychlost a tlak dopa-
dajících částic je brán v úvahu pouze pro plošné povrchové častico-
vé rozprostření.

Pro popis interakce mezi částicemi nástřiku a povrchem substrátu
je použita podle práce /10/ odvozená skupina rovnic. Pro tepelnou
analýzu ^e uvažován model jednotného povrchu substrátu v tekutém sta-
vu, kter^ je tvořen nastříkanými částicemi (teplota částic jdoucích
na podložku je Tp, teplota povrchu substrátu.je Tg)* Průměr stříka-
ných částic na podložce je daleko větší než jejicn tlouštka a úloha
je řešena jako jednorozměrné vedení tepla s fázovými změnami (tuhnu-
tí kapek nástřiku a tavení povrchu substrátu).

Jak ukazuje obr. 1, pro interakci částice - substrát tuhnutí
začíná a pohybuje se ve směru x p a tavení nastává a jde ve směru x s.
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V určitém čase t > O teplotní rozdělení v pevné a tekuté oblasti musí
slinovat teplotní difúzni rovnice. Jestliže jsou určeny hraniční pod-
mínkv pro každé rozhraní mezi kapalnou a pevnou fází a rozdělení roz-
hraní roste podle následujících rovnic

p
x
s -

 2
^ s

 (
<* s,i *>

kde /£p je koeficient tání a tuhnutí částice, /£ s koeficient
tání a tuhnutí substrátu, cC p tepelná vodivost částic v pevném
stavu, í C s , tepelná vodivost' substrátu v kapalném stavu, t čas,
je přesné reSení úlohy provedeno postupem řešení pro tuhnutí slitin
podle Weinera, kterým se zabývá práce /10/.

Kompletní skupina rovnic popisuje interakci roztavených dopada-
jících části se substrátem. Výsledkem řešení je získání předepsaných
teplot To, T p, dále informace o průběhu teplotních profilů ve sledo-
vaných otflasxech.

Když teplota rozhraními, dosáhne teploty tání substrátu, nasta-
ne jeho počáteční tavení. Řešení rovnic /10/ dává předepsané teploty
částic Tp a substrátu T„ pro počáteční tavení substrátu. Místo po-
čátku, tavení substrátu ukazuje obr. 2. Vně trojúhelníkové oblasti
dochází k tavení substrátu dogadem stříkaných částic. Výpočet byl
proveden pro různé interakce částice - substrát za předpokladu, že
termofyzikální vlastnosti byly uvažovány jako konstanty rozdílné
pouze pro kapalnou a pevnou fázi. Hraniční hodnoty T p a Tq jsou
v tabulce I., a jak je vidět, pro některé interakce místo počáteč-
ního tavení substrátu leží v celé oblasti. Např. částice Mo ve svém
bodu tání vždy způsobuje lokální tavení Fe, ale Cr lokálně taví až
od teploty 910 K.

Tabulka 1 ( + tavení vždy, - k tavení nedochází)

Tabulka I. Hraniční hodnoty T- a T o

jťo oo
Počáteční teplota obou. účastníků interakce (častice a substrá-

tu) má dále vliv na tuhnutí nastříkaných kapek a nataveného povrchu
substrátu, resj). natavení hloubky v objemu. Objemová velikost nata-
vení je přímo úměrná velikosti tepelné vodivosti daného materiálu.

Počáteční tavení substrátu přímo vytváří podmínky pro vazebný
mechanismus a silně přispívá k velrai dobré přilnavosti povlaku
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k základnímu materiálu /11/. Dobrá adheze b^la zjištěna u nástřiků
Ni, Cr, Mo, Ta, W" na hliníkové substráty, dále u W na Fe, lAo s. W
na Pe /12/.

Vzájemná rozpustnost dopadajících částic a částic základního
materiálu (určená např. podle Hume-Rotheryho velikostního poměru),
smáčení substrátu dopadajícími částicemi a smáčení částic natave-

f

ným substrátem jsou nutnou podmínkou pro vznik reakce mezi částicí
a povrchem substrátu a tvorbu intermetalických sloučenin, které sil-
ně zvyšují adhezní vlastnosti. Je žádoucí, aby roztavená částice po
dopadu na povrch substrátu interagovala s jeho mřížkou a společně
s lokální difúzí vzniklou lokálním natavením byl tak vytvořen před-
poklad vzniku silné metalurgické vazby mezi stříkanými částicemi a
substrátem, podobně jako je tomu u tavného svařování. Závěrem je
nutné připomenout, že i když částice nástřiku nataví povrch sub-
strátu, nemusí se ještě metalurgická vazba vytvořit. Nagř. části-
ce íí taví Cu substrát bez vzniku reakcí v hraniční reakční zone,
protože oba kovy jsou vzájemně nerozpustné. Nicméně proniknutí
stříkaných částic do substrátu a natavení jeho materiálu, který
obklopí a sevře částice depozitu, dává pravděpodobně lepší mecha-
nickou vazbu.

Možnosti zvýšení kohézni pevnosti mezi povrchem základního mate-
riálu a nástřikem

Vlastnosti stříkaných povlaků především z hlediska jejich vý-
borné korozní odolnosti a existence vazebného mechanismu lze pod-
statně ovlivnit aplikací vícefázového nástřiku, volbou pracovního
plynu a ochranné atmosféry a možnosti následného tepelného zpraco-
vání.

Dvoufázový nástřik se provádí za účelem vzniku difúzního spoje
mezi substrátem a povlakem, kdy v 1. fázi stříkáme při teplotě po-
vrchu základního materiálu 200 - 300 C, ve 2. fázi je povlak ohří-
ván nad teplotu likvidu.

Velmi perspektivní je technologie plazmatického nástřiku za
sníženého tlaku VPS (vacuum plasma spraying), která pracuje za tla-
ku cca 10 kPa v inertní nebo reaktivní atmosféře /13/. Při depozici
vrstev VPS nedochází k žádné kontaminaci stříkaného materiálu a
vznikající vrstvy ionty okolní atmosférv, nevznikají tedy nežádoucí
oxidv a nitridy. Svazek plazmatu za sníženého tlaku je podstatně
delší než při atmosférickém nástřiku a nedochází u něho téměř k žád-
nému turbolentnímu proudění, to má za následek podstatně zvýšený
depoziční výkon, efektivní vysoký předehřev substrátu a účinné na-
tavení stříkaných částic. Tím je potlačeno rychlé tuhnutí částic
těsně po dopadu na substrát, roztavené částice mohou vlivem své
energie obsazovat výhodná místa pro své zakotvení a poté pomalu
chladnou. Výsledkem je hutný bezporézní povlak s výbornou přilna-
vostí a s minimálními hodnotami vnitřních pnutí.

Vlivem efektivního předehřevu substrátu a pomalého chladnutí
dochází ve 3tříkaném povlaku k rekrystalizaci, ztrátě nežádoucí la-
melami struktury a ke vzniku difúzních pochodů v oblastivpřechodu
povlaku do základního materiálu. Povlaky nanášené VPS splňují nej-
náročnější požadavky z hlediska ochrany proti korozi, oxidaci, kavi-
v plynných a kapalných agresivních prostředích.

V současné době se velmi rozvíjí následné tepelné zpracování
stříkaných povlaků, za účelem zvýšení adheze, vzniku difúzního spo-
je a odstranění pórovitosti povlaků, která právě z hlediska korozní
a oxidační odolnosti je nežádoucí. Vedle difúzního žíhání povlaků
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vyřízených ochranných atmosférách je nejperspektivnější žíhání povla-
ků pomocí elektronového svazku nebo laseru. Tyto koncentrované vvso-
koenergetické zdroje natavují povlak a povrchovou vrstvu základního
materiálu ve formě hustých nosných sítí při vyloučení nežádoucích
strukturních změn v základním materiálu i povlaku a "bez vzniku defor-
mace substrátu. Výsledkem je vznik raikrodifúzních spojů v oblasti
rozhraní mezi povlakem a substrátem. Tímto způsobem lze povýšit vy-
nikající odolnost povlaků proti kdrozi a oxidaci do oblasti vyšších
řádů.
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