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Hlavní směry rozvoje fis. palivoenergatického komplexu

a strategické záměry strukturálních změn v odvětví

energetiky

Ing. Vlastimil Ehrenberger, CSc.

ministr paliv a energetiky CSSR

XVII. sjezd KSČ schválil Základní směry sociálně-ekonomické

strategie strany do roku 2000 a v jejich rámci vytýčil ná-

rodohospodářský úkol urychlit proces intenzifikace technickou

a strukturální přestavbou čs. ekonomiky a přitom dosáhnout sní-

žení energetické náročnosti tvorby národního důchodu k tomu-

to horizontu nejméně o jednu třetinu. Realizace tohoto stra-

tegického záměru však vyžaduje urychlit proces snižování ener-

getické náročnosti tvorby národního důchodu v budoucích pa-

tnácti letech až o 3,5 % ročně. Rozhodnutí o této orientaci

rozvoje čs. ekonomiky vyplynulo zejména z růstu nákladovosti

na opatřování prvotních energetických zdrojů, který je do bu-

doucna neúnosný.

V předsjezdovém období až do současné doby jsme v centru for-

movali optimální strategii rozvoje PEK, zejména jeho struktu-

ru. Přestože v centru máme některé rozdílné názory na dllíí

problémy, lze již ze současného stavu poznání v hlavních ry-

sech formulovat hlavní směry rozvoje v jednotlivých oblastech

palivoenergetického komplexu. Za tím účelam jsme na našem mi-

nisterstvu projednali rozhodující zásady jednotné energetické

politiky, stanovili principy zásobováni objektů bytově-komu-

nálního hospodářství palivy a energií a navrhli i způsob sjedno-

ceni zájmů celostátní energetické politiky a území.
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Práce na dlouhodobém výhledu pokračuji a zdaleka nejsou dořeše-

ny všechny problémy. Z pohledu celého palivoenergetického kom-

plexu lze jen stručně jmenovat:

- zabezpečeni procesu snižování energetické náročnosti jedno-

tlivých odvětví národního hospodářství,

- dořečení otázky úhrady předpokládaných dovozů zemního plynu

po roce 1998 odpovídajícím vývozem čs. zboží,

- dořešení cenové problematiky vedoucí k podpoře záměrů státní

energetické politiky a racionalizace spotřeby a využití

paliv a energie,

- zabezpečeni mezinárodní spolupráce a úkolů vyplývajících

z ekonomické integrace,

- dořešení problematiky oblastního energetického plánování,

- dořešeni jednotného způsobu řízení energetického hospodářství

na všech úrovních,

- zpracování programu obnovy a rekonstrukce kotelního fondu ve

všech resortech národního hospodářství, apod.

Tyto problémy a ještě celou řadu dalších otázek bude třeba po-

stupně dopracovat především v etapě zpracování odvětvových

a resortních koncepci rozvoje, které by ve smyslu zásadních

dispozic pro tuto etapu prací schválených vládou ČSSR měly

být předloženy ve II. nebo III. čtvrtletí tohoto roku.

Hlavni směry rozvoje PEK

K realizaci komplexního přístupu užiti energie je třeba kon-

cepčně a v souladu s technickou a strukturální přestavbou

Ss. průmyslu postupně provádět i strukturální změny energetické



III.

bilance státu mezi výrobní a nevýrobní sférou. Při vyrovnané

energetické bilanci bude proto třeba přírůstky tuzemské spo-

třeby prvotních energetických zdrojů do roku 2000 zcela smě-

rovat pro obyvatelstvo a nevýrobní sféru a postupně pro tuto

oblast uvolňovat i prvotní energetické zdroje z výrobní sfé-

ry, zejména po roce 1995.

Přesto i v nevýrobní sféře bude třeba zabezpečovat program

rozvoje při maximální hospodárnosti. Zde půjde především

o zabezepčenl úspor snížením spotřeby tepla pro vytápění

a přípravu teplé užitkové vody, zlepšení tepelně-izolač-

nlch vlastností budov, zavádění regulace a měření spotře-

by tepla v bytech, zavádění nové osvětlovací techniky, využi-

tí odpadního dřeva apod. Tyto úspory budou v příštím období

krýt téměř 40 % potřebných prvotních zdrojů energie nutných

pro rozvoj této sféry.

Ve výrobní sféře bude třeba zabezpeiovat rozvoj při postupném

snižování energetické náročnosti, která v příštích 20 letech

musí klesnout zhruba na polovinu. Proto bude třeba počítat

s postupným snižováním celkových dodávek paliv a energie do

této oblasti. Současně dojde k výrazné změně jejich struktury

a to tak, že přírůstek dodávek bude představovat jen zemní

plyn a elektřina, u ostatních paliv dojde k jejich úbytku,

zejména topných olejů a hnědého uhlí.

V budoucím 20 letem období klesnou zdroje tříděného uhlí o

jednu třetinu. K zajištění vhodné struktury dodávek uhlí

pro tržní fondy bude třeba zabezpečit snížení spotřeby

těchto paliv ve výrobní sféře k roku 2005 nejméně na 50 %.

Vytěsňování tříděných druhů uhlí resp. i kvalitního prachového

uhlí zemním plynem bude třeba přednostně realizovat v techno-

logických procesech a v malých kotlích o výkonu 3 MW. Náhrada

kvalitního prachového uhlí resp. i tříděných druhů paliv jedno-

účelovým hnědým uhlím se bude muset realizovat především ve



IV.

větších zdrojích a tam, kde jsou pro co vytvořeny technické

podmínky vč. zabezpečení co nejmenších dopadů na životní

prostředí.

Nové struktuře energetické bilance státu bude třeba při-

způsobit i spotřebu, především kotelního fondu. V CSSR je

kolem 10 tis. parních a horkovodních kotlů o výkonu nad

500 kw. Tři čtvrtiny tohoto energetického výkonu pracuje

na bázi uhlí, jehož dodávky mají do roku 2OOO poklesnout

zhruba o 20 %, avšak pro závodní energetiku o 45 >. Při

poklesu topných olejů o 70 % je proto naléhavým úkolem

zpracovat program obnovy a rekonstrukce kotelního fodnu

ve všech resortech národního hospodářství. Současně bude

třeba provázat celostátní energetickou politiku se záměry

rozvoje jednotlivých oblastí a území a na základě toho

aktualizovat celostátní koncepci centralizovaného zásobo-

vání teplem na nové podmínky.

Ve vlastni palivoenergetické základně bude třeba v budoucích

20 letech zabezpečovat takový rozvoj , který povede ke sni-

žováni investičních devizových i výrobních nákladů na získá-

vání všech druhů paliv a energie a zvyšováni účinnosti v pro-

cesech přeměn a zušlechťováni paliv. K zabezpečeni záměrů

v energetické bilanci se proto počítá s postupným poklasem těžeb

uhlí, s rozvojem jaderné energetiky, a to nejen pro výro-

bu elektřiny, ale i dodávek tepla a vytvářením podmínek pro

vyšší přepravu zemního plynu.

Počínaje 8. pětiletkou zakládané v CSSR program postupného

omezování tuzemských těžeb uhlí. Zvyšování zdrojů uhlí na-

ráží na vysoký stupeň vyčerpání bilančních geologických zá-

sob a na nepřipravenost těžby dosud nebilančnich druhů uhlí.

Mezi další bariery je možno zařadit rychlý růst měrných in-

vestičních a provozních nákladu a ekologické problémy spojené

se spalováním narůstajícího podílu uhlí nízké kvality. Cs.

uhelný průmysl těží ročně téměř 3 % ověřených bilančních zá-
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sob hnědého uhlí, zatímco ve světě se toto čerpání pohybuje

kolem 1 %. Pouze za cenu tak vysokého poměru roční úrovně

těžby k bilančním zásobám si mohlo uhlí zachovat v naší ener-

getické bilanci dominantní postaveni. I když přehodnocením

ověřených geologických zásob a jejich rekategorizací lze

objem bilančních zásob uhlí zvýšit, další eskalace by před-

stavovala pro CSSR ekonomicky neefektivní způsob řešení ener-

getického problému. Z těchto důvodů, ale i z důvodu rozvoje

jaderné energetiky umožňující postupné omezování výroby elektři-

ny v parních elektrárnách, se počítá k roku 2000 s poklesem

těžeb uhlí zhruba o 20 %.

Černé uhlí bude dlouhodobě plnit funkci především surovinové-

ho zdroje pro metalurgický průmysl a výrobu koksu. Potřeba

koksovateIného uhli souvisí do budoucna především s vyjasně-

ním představ o potřebě koksu pro metalurgii a vývozu obou

komodit, t.j. jak UVPK, tak koksu.

Hnědé uhlí bude tvořit i nadále energetickou základnu pro vý-

robu tepla z centralizovaných zdrojů při poklesu spotřeby na

výrobu elektřiny. Proti úvahám z minulých let však výrazně

poklesne jeho úloha jako zdroje pro krytí přírůstků centra-

lizovaného tepla. Po roce 2000 bude třeba uvažovat s jeho

využitím i pro chemické účely.

Zemni plyn bude v energetické bilanci státu rozhodujícím no-

sitelem přírůstků energie do konce tohoto tisíciletí. Z to-

ho vyplývá i jeho funkce jako substitučního paliv, a to nejen

za úbytek topných olejů a svítiplynu, ale i černého a přede-

vším hnědého uhlí. Naši účasti na výstavbě plynárenských za-

řízení a dalších objektů v SSSR o zvyšováním domácí těžby

zhruba o 1 mld. m
3
 do roku 2000 vytváříme předpoklady pro

zvýšení celkových zdrojů zemního plynu k tomuto horizontu

téměř na dvojnásobek.



VI.

Zásadní změny, ke kterým došlo na světových trzích ropy,

ovlivnily i naši energetickou politiku ve využívání kapalných

paliv. Pro lepší využití ropy bylo rozhodnuto o výstavbě kra-

kovacích jednotek v CSSR. Pro jejich provoz v 9. pětiletce

bude třeba snížit spotřebu topných olejů v národním hospodářství

o 1,6 mil. t již v průběhu 8. pětiletky. Avšak i v dalších

letech bude třeba pokračovat v programu snižování spotřeby

topných olejů , a to proto, že se do roku 2000 počítá s dal-

ším snížením dovozu ropy. Spotřeba topných olejů by tak měla kle-

snout k tomuto horizontu cca o 70 %.

Záměry strukturálních změn v odvětvi energetiky

Realizace jaderně energetického programu představuje do roku

2OOO nejvýznamnější strukturální změnu v národním hospodářství.

XVII. sjezd KSC stanovil postavit do roku 2000 jaderné elek-

trárny o výkonu nejméně 10 0O0 MW. Výroba el. energie v těchto

zdrojích stoupne z 11,8 TWh v roce 1985 na cca 60 TWh v roce

2000. Její podíl na celkové výrobě stoupne z 13 % v roce 1985

na 53 % v roce 2000. Zabezpečením růstu podílu jaderné ener-

gie v tuzemské spotřebě primárních zdrojů z 3,5 % v roce 1985

na 15,0 %v roce 2000 se vytvářejí podmínky pro snížení dovoz-

ní náročnosti levnějšího jaderného palřvapři postupném snižo-

vání podílu ropy.

Rozvoj CZT v budoucích letech bude třeba orientovat především

na využiti tepla z jaderných elektráren, převod kondenzačních

elektráren na elektrárny s odběrem tepla a na řešení problémů

zejména ve stávajících lokalitách energetiky. Z toho vyplývá,

že zatímco v minulých 20 - 30 letech těžiště rozvoje CZT bylo

v závodní energetice, v budoucích letech se tento rozvoj přesu-

ne výlučně do soustav zabezpečovaných resortem paliv a energe-

tiky. Tato významná strukturní zrnina v rozvoji CZT bude mít

za následek i nutnost přehodnocení resortních koncepcí včetně

palivových nároků. Jde v podstatě o to, že se postupně bude zvět-

šovat podíl dodávek tepla výrobní sféře ze síti CEZ a SEP na cel-

kových dodávkách tepla.



VII.

Rozvoj jaderné energetiky úzce souvisí i s vytvářením před-

pokladů pro výraznější postup čs. ekonomiky v racionalizaci

spotřeby energie a ve zhodnocování použitých energetických

zdrojů. V souvislosti s tím dojde v ČSSR ke zrychlení procesu

tzv. elektrizace energetické bilance. Ve spotřebě energie budou

proto dlouhodobě převládat strukturální změny elektrizačního

charakteru, t.j. růst podílu elektřiny v konečně spotřebě

jako náhrady za úbytek ušlechtilých paliv. To umožní i v no-

vých rozvojových podmínkách dále modernizovat energetickou základ-

nu průmyslu, dopravy a zemědělství. Vytvoří se předpoklady pro

zintenzivněnl racionalizace a postupné odstraňování zdrojů ne-

hospodárnosti .

Výrazně se však změní kvalita uhlí, zejména hnědého, dodávaného

energetice, a to hlavně z důvodu nutnosti využívat i méněhod-

notné druhy hnědého uhlí včetně části nebilančních zásob toho-

to paliva. V této souvislosti je třeba konstatovat, že prů-

měrná výhřevnost hnědého uhlí pro naši energetiku již delš<

dobu neustále klesá ne proto, že by se zvyšoval obsah vody,

ale proto, že roste obsah popela. Do budoucnosti se počítá

s tím, že spotřeba hnědého uhlí o výhřevnosti nad 11,1 MJ/kg

v energetice poklesne k roku 2000 až na 40 % dnešního stavu

a u uhlí o výhřevnosti do 11,1 MJ/kg bude neustále narůstat

objem nízkokalorického uhlí. To samozřejmí bude způsobovat

další pokles průměrné výhřevnosti se všemi negativními dopady

n.a snižování měrné spotřeby paliv na výrobu elektřiny i na

vlastní spotřebu elektřiny a tedy i na celkovou ekonomiku

výroby elektřiny a tepla.

Přesto všechno se počítá s tím, že v odvětví energetiky bude

možné snížit energetickou náročnost výroby k roku 2000 na 92 %

dnešního stavu. Přispět k tomu by měly zejména optimalizace

spalovacích režimů a provozu mlýnských okruhů, zlepšení kva-

lity kondenzace a chlazení, inovace turbín, zlepšení ekono-

miky dynamických režimů a samozřejmě převod kondenzačních elektrá-

ren na teplárenský provoz. K eliminaci zhoršujících se vlast-

ností uhlí potom zvýšení výkonu mlýnských okruhů, úprava tla-
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kových poměrů a dodatkových ploch, výměna odlučovačů popílku,

zvýšení výkonu vnitřního odatrus'<ovacího zařízení apod.

Z ekonomického hlediska může k eliminaci těchto vlivů významně

přispět vyřešení úloh spojených s korozí materiálů.

Koroze, jako jedna z příčin snižujících spolehlivost práce

energetického zařízení , je v resortu paliv a energetiky

soustavněji sledována a hodnocena od počátku 50. let. V té

době byla aktuální zejména problematika korozí ve varných

a výparných systémech a na teplosměnných plochách /konden-

zátor, ohříváky, ekonomizéry/. Korozi z velké části způsobo-

vala nedostatečná úprava napájecí vody /tvorbou nánosů/ a do-

cházelo k výraznému ovlivnění spolehlivosti energetických

zařízení.

Se zvyšujícími se instalovanými v/kony v průběhu šedesátých

let docházelo pochopitelně i ke zvyšování parametrů vody a pá-

ry. Při výstavbě nových energetických zařízení docházelo také

k používání nových konstrukčních materiálů. S touto změnou

se začaly vyskytovat i nové korozní problémy, které bylo tře-

ba zvládnout. Především stoupaly nároky na úpravu napájecí vody;

bylo třeba volit nejen dokonalejší technologické postupy,

ale postupně změnit a optimalizovat vlastní chemický režim

okruhu voda - pára.

V té době se výraznějším způsobeni začala také uplatňovat vě-

decko - výzkumná základna resortu energetiky, která ve spo-

lupráci s Energoprojektem vypracovala optimální podmínky pro

aplikaci nových konstrukčních materiálů i optimalizaci

chemických režimů pro potlačení negativního dopadu korozních

procesů.

Poznatky o korozních procesech v energetice se trvale vyvíjejí

tak, jak odborné instituce a ústavy spolu s výrobci a provozo-

vateli energetických zařízení soustřeďují a prohlubují své

znalosti na základě provozních zkušenosti. Již z toho vyplývá
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že otázky korozí je nutno chápat komplexně, jako výsledek

celé řady jevů vzájemně působících; mezi hlavni lze zahr-

nout otázky mareriálového osazení, technologie úpravy vod,

optimalizace všech provozních parametrů a způsob exploata-

ce vlastního energetického zařízení a v nepodslední řadě i

dodržování technologické kázně.

Počátkem osmdesátých let, s postupným uváděním do provozu

jaderných elektráren typu WER, se začíná korozní problemati-

ka těchto bloků řešit jako subsystém chemické, materiálové

a konstrukční problematiky primárního a sekundárního okruhu.

Postupně se získáváním provozních zkušeností se korozní výzkum

orientuje na reaktorovou nádobu, parogenerátor, separator,

přihřívač, parní turbinu, kondenzátor a jiné teplosměnne plo-

chy, dále na materiály pro aktivní prostředí a povlakové ma-

teriály palivových článků. Stejně jako u klasických bloků

se zde hledají a nalézají optimální hodnoty pro parametry

chemických režimů, které spolu s vhodně voleným konstrukčním

materiálem přispívají k zabezpečení bezporuchového provozu

jaderných elektráren.

Pro zvyšování provozní spolehlivosti jaderných elektráren je

nezbytně nutné spojit síly všech československých organizací,

které se korozní problematikou zabývají. Jak potvrdily vý-

sledky práce "pracovní skupiy pro diagnostiku a životnost

jaderných elektráren při komisi vlády ČSSR pro jadernou ener-

getiku", je vhodnou platformou, na níž by se účinně spojily

síly československého výzkumu, vytvoření státního úkolu k pro-

blematice korozí v energetice, jež by byl koordinován pra-

covištěm W Z našeho resortu. Cílem tohoto úkolu je řešení koroz-

ní problematiky nejdůležitějších komponent jaderných elektráren

s reaktory W K R 440 a 1000 s použitím všech dostupných vědeckých

metod a diagnostických postupů, přičemž je nutná i spoluprá-

ce zemí RVHP. Takto pojaté komplexní řešení korozní problematiky



v jaderné energetice je vysoce opodstatněné nejen z hlediska

technického a ekonomického, ale i z hlediska politického.

Z uvedeného nástinu je zřejmé, že resort FMPE věnuje korozní

problematice mimořádnou pozornost jak v oblasti rozvoje vědy

a techniky, tak i v oblasti zavádění získaných poznatků do

provozu.

Vzhledem k tomu, že koroze v energetice představuje mimořádně

závažný problém, domnívám se, že jsou účelné pravidelná odbor-

ná setkání vás, pracovníků řešících tvůrčím způsobem tyto

otázky, k výměně praktických zkušeností, zlepšení vzájemné

informovanosti a v neposlední řadě i k vydávání doporučení

nadřízeným a řídícím organizacím. Vedle získání dalších po-

znatků na této konferenci je nezbytné podpořit zejména prak-

tickou aplikaci výsledků, dosažených vědecko-výzkumou základ-

Věřím, že průběh a organizace konference bude na vysoké lírovni,

což se již stalo tradicí pro tyto konference. Vašemu dalšímu

jednání přeji dobrou pracovní atmosféru a mnoho zdaru.
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Ing* Radovan TURYNA, CSc, Ing. Pavel JEHLIČKA.,

Ing» Jana STRANCOVA", Výzkumný ústav energetický Praha

PROBLEMATIKA KOROZE V JADSRNŽ ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ

Provoz každého energetického zařízení je těsně spojen

a vlivem teplonosného média na konstrukční materiál. Vysoce

spolehlivý provoz jadených elektráren závisí z tohoto hle-

diska i na maximálninpotlačení korozních procesů. Ukázalo se

totiž, že korozní procesy patří mezi nejvýznamnější příčiny

přímo ovlivňující spolehlivost provozu a tím i bezpečnost a

disponibilitu těchto našich energetických zařízení.

Ve srovnání s tepelnými elektrárnami vyznačují se ja-

derně energetická zařízení v důsledku odlišných materiálů,

odlišné konstrukce, kvality teplonosného média, mechanického

a tepelného namáhání z části jinými pro ně specifickými for-

mami koroze. Jedná se zejména o:

- degradaci vlastností materiálu (vodíkové křehnutí) tlakové

nádoby vlivem silného neutronového záření,

- korozně mechanické defekty v primárním potrubí, armaturách,

čerpadlech a primární straně parogenerátoru,

- tvorbu a transport aktivních korozních splodin v celém I.

okruhu,

- vliv zahušíování solí ve štěrbinách, spolu 3 cyklickým ne-

máháním na korozi sekundární strany parogenerátoru vč. ko-

rozního praskání a korozní únavy,

- erozní korozi části zařízení II. okruhu, jako jsou separá-

tory, přihřívače a spojovací potrubí,

- korozně únavové procesy na lopatkách posledních stupňů

nízkotlakých částí turbin vlivem zahuštění solí na Wilsnově

linii,

- selektivní formy koroze - korozní praskání a mezikrystalová

koroze - vlivem zejména chloridových iontů na mosazné a

austenitickó materiály hlavních i pomocných chladicích

okruhů,

> korose svarových spojů v oelém zařízení, nemluvě o korozi

povlakových materiálů palivových článků, úložných nádrží

pro radioaktivní odpady apod.

V současné době se řešením korozní problematiky bloků

W B H 440 zabývá v celé 5SSH oca dvě desítky institucí s méně

než sto pracovníky, při fiemž problematika se řeší v různých

úkolech i různých resortech. Dosavadní situace tedy přímo
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volá po soustředění všech vědeckých, výzkumných, projekčních

i výrobních sil, které ČSSR má, v jediném úkole s jednoznač-

ným cílem - potlačením korozních procesů zvýšit spolehlivost

a bezpečnost provozu čs. jaderných elektráren.

Uvedené skutečnosti si byla a je vědoma i "Pracovní sku-

pina pro diagnostiku a životnost při Komisi vlády ÍSSR pro

jadernou energetiku" vedená akademikem Jaroslavem Němcem.

Z řady zasedání tohoto orgánu i z osobních jednání jeho členů

vyplynul návrh zřídit koordinační pracoviště předpokládaného

státního úkolu z oboru koroze v jaderné energetice v některém

z ústavů výzkumné základny FMPE, tj, resortu provozujícího

jaderně energetická zařízení ČSSR* Rozhodnutím ministra paliv

a energetiky s. Ing. Vlastimila Ehrenbergera, CSc. se Výzkum-

ný ústav energetický, pobočka Praha stal ústavem majícím za

povinnost koordinovat problematiku koroze v jaderné energeti-

ce a současně připravit vstupní oponentní řízení navrženého

státního úkolu tak, aby jeho řešení mohlo být zahájeno v roce

1991.

Aby řešení problematiky koroze jaderných elektráren typu

W 2 R bylo skutečně pojato systémově, mu3Í být koordinační

pracoviště vybaveno pravomocemi pro přímý kontakt s FMHTS a

SKVTHI. Jedině tak lze realizační výstupy úkolu od samého po-

čátku stanovit tak, aby jejich zabezpečení bylo stoprocentní.

V přípravné fázi bude nezbytné shrnout dosažené poznatky a

zkušenosti z korozní problematiky JEZ u nás i v zahraničí,

dořešit e zpracovat výsledky stávajících úkolů, specifikovat

potřebné vybavení všech experimentálních pracoviSi, zpřesnit

náklady na řešení apod.

Volba Výzkumného ústavu energetického jako koordinačního

pracoviště připravovaného státního úkolu není náhodná* Prak-

ticky od počátku vzniku ústavu v padesátých letech se zde ře-

šily otázky těsně související s korozí. Ve Výzkumném ústavu

energetickém vznikla prvá výzkumná měření vodního režimu pa-

rovodního okruhu bloků 50, 100, 200 a 500 MVř. Na základě tSoh-

to měření byly optimalizovány a normovány hodnoty vodníoh re-

žimů. Na základě prací EG\Í byly vyprojektovány, vyrobeny a

v provozu instalovány první nízkotlaké regenerativní ohříváky

z austenitické oceli, jejichž spolehlivost je v klasických 1

jaderných provozech nesrovnatelná s ohříváky mosaznými. V EG(J

byly nalezeny zákonitosti růstu oxidických vrstev a nánosů na
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blocích 200 OT I , a I I . generace. Ha základ-á vyvinutých metod
tylo možno hodnotit korozní procesy a tím pak spolehlivost
práce vnitřních teploaměnných ploch nových průtočných kotlů.
Vysoká c i t l ivos t vyvinutých a aplikovaných kontrolních analy-
tických metod umožnila nalézt optimální hodnoty všech voiních
režimů, ve. zavedení a dlouhodobé aplikace kombinovaného kys-
líkového režimu na blocích 200 I.ľ.V I I . generace. Důvěrná zna-
lost vodního režimu a t i n i nepřímo korozních procesů probí-
haj ících v parovolním okruhu, později doplněná studiem ochran-
ných oxidických vrstev a nánosů na vnitřních teplosměnných
plochách umožnila koncem 70. a počátkem SO. le t zahájit práce
nejprve na experimentálním zařízení v 'JjV Sež a později př i
zahájení provozu našich prvních jaderných ele'rtráren i první
práce v obla3ti optimalizace chemických režirrů I . a zejména
I I . okruhu a od roku 1981 i vývoj a apl ikaci masod pro hodno-
cení korozních procesů v I I . okruhu J3Z typu 77'JR.

Výzkumná práce, týkaj íc í se chemických režimů a korozí
parovodní ch okruhů KS a sekundárního a 5á3tečn§ i primárního
okruhu elektráren jaderných, byly v posledních letech áoplnš-
ny i pracemi o problematice chemických režimů chladicích okru-
hu. V naäera ústavu tak vznikl a dlouhodobě se rozvíjí subsys-
tém postihující v rámci systému rr.édiun - materiál, kvalitu
média a rozhraní médium - materiál.

Vzhledem k odlišným podmínkám panujícím v jaderně ener-
getickém zařízení, oproti zařízení klasickému, je spolupráce
dalších i n s t i t u c í , řeš íc ích zejména materiálové -n konstrukč-
ní otásky JEZ, nezbytná. TÍčast SVČCľ.'., SVÍ:.:, VUJ3, ťJ7 fíež,
VTÍHŽ Dobrá, VtJ zráračského, TÍJ? Zbraslav, VÚZZ Brno, VÍ3HT
je neopominutéIná, o výrobcích nemluvě.

V rámci daného úkolu bude nutno nejen sjednotit zájmy
provozovatele a výrobce, nýbrž povýšit všechny lokální zájmy
na jediný zájem celé naší společnosti, t o t i ž skounr.t a vyrá-
bět t o , co s hlediska současného stavu poznání vyřačí závaž-
né* korozní problémy vybraných důležitých komponsat JJ2. Krom4
toho bude nezbytné z a j i s t i t kvalifikovanou vědecko výzkumnou
základnu, schopnou vypracovat vhodné diagnostické i.ietoiy,
je j ichž aplikací bude mošno predikovat průběh korozních pro-
cesů a tím kvalifikovaně s vysokou mírou spolehlivosti i od-
hadovat životnost komponent J£Z.
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Atomerftmíivi védőbevonatok fejlesztésének

tapasztalatai

Or.Kovács Klára (ERŐTERV - Budapest)

Vicsevné Miko Márta (Paksi Atomerőmű V.)

Atomerőmüvekben általában - és íny a Paksi Atomerőmű VVER

440 típusú 1-4. blokkjánál is - nagykiterjedésű beton-

és szénacélfeliiletek felületvédelmérfil kellett gondoskodni.

Gyakorlatilan kétségtelen előnyöket jelentett az 1-2. blokk

szennyezett zóna helyiségeiben található különféle felületek

azonos típusú bevonatrendszerekkel való védelme, azonban azzal

a hátránnyal járt, hogy viszonylag költséges bevonat került

a sugárterhelésnek kevésbé kitett és csak melegvizes dekonta-

minálást igénylő felületekre is. Az olcsóbb, de csak kisebb

igénybevétel esetén alkalmazható bevonatrendszerek kiválasz-

tása az igénybevételi tényezők felülvizsgálata, ezek kategó-

riáinak kidolgozása és a helyiségek besorolása alapján mutat-

kozott lehetségesnek.

A? 1. táblázat szemlélteti azt az igénybevételi kategóriarend-

szert , amely a további, költségcsökkentő bevonatfejlesztési

munkálatok alapját képezte a 3-4. blokkra.

Tervező, qyártrt, kivitelező vállalatok vizsgáld és kutató in-

tézetek, a beruházó és a leendő üzemeltető szakembereiből kép-

zett "team" összehangolt munkájára volt szükség ahhoz, hogy

a lehetséges változatokból a műszakilag és gazdaságilag is

leginkább előnyös bevonatrendszereket lehessen kiválasztani.

A BUDALAKK kutatólaboratóriumában kifejlesztett hazai epoxi-

gyanta bázison felépülő, I. és II. kategóriának megfelelő,

"EPOFLEX" bevonatcsalád anyagainak fejlesztésekor az alábbi

szempontok szolgáltak irányelvként:

- Az epoxigyanta komponens ("A" komponens) egyaránt alkalmaz-

ható legyen az oldószermentes és a vizes bázisú bevonatok-

hoz.

Ez mind a gyártásnál , mind a felhasználásnál a gazdaságossá-

got és a célszerűséget messzemenően elősegíti. Minthogy a

bevonatcsalád epaxi-komponense azonos, így a terülést,

tixotrópiát és egyéb bevonati tulajdonságokat beállító
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adalékanyagokat gondosan kellett megválasztani és a térháló-

sító komponensbe kellett beépíteni ("B" komponens).

- A jó vegyszerálláság és a jú rugalmasság ellentétét úgy si-

került feloldani, hogy a folyékony epoxigyanta kémiai belső

lágyítással lett rugalmasítva. Ez egyben kiküszöbölte a mik-

roorganizmusok tápanyagául alkalmas un. "külső" lágyítók al-

kalmazását is.

- Arra törekedtünk, hogy az öregedési hajiam viszonylag kis mér-

tékű legyen.

- A II. kategóriájú bevonatrendszert vízzel emuigeálható ÍÍDU-

súra alakítottuk ki, ami ióval kevesebbe kerül, mint az ol-

dószermentes. Az oldőszermentes "A" és a térhálósító VÍZRS

"V" oldatából a helyszínen készül az emulzió, így a komponen-

sek nem fagyérzékenyek, nincs tárolási probléma és emulzió-

stabilitási kérdés. Egykomponensű szórógéppel (pl. Wagner airless
45

felhordható. A II. kategória követelményeit a bevonat kielé-

gíti. 3ól mosható, dekontaminélható, matt (selyemfényű).

- Az I. kategória követelményeire kidolgozott EPOFLEX VD fedő-

bevonat vízzel emuigeálható, a beton, ill. acélfelületen

szükséges alapozó és közbenső rétegeket a 2. táblázat szem-

lélteti.

- Folyamatos kondenzációnak, ill, vizes oldatoknak kitett acél-

felületekre az oldószermentes, kétkomponensú EPOFLEX ÉM fe-

dőbevonatot alkalmaztuk, amely tartálybélésként is kiválónak

bizonyult szórt alumínium réteg felett felhordva.

A hazai fejlesztésű bevonatok alkalmazásával 1983-ban mintegy

1,5 millió $, 1984-ben 800 eS import valuta megtakarítást

értünk el.

Gyakorlati tapasztalatok

(Dia-felvételekkel szemléltetve)

Az eddigi üzemelés során szerzett tapasztalatok alapján elmond-

ható, hogy az egyes bevonatrendszerek megfelelőnek bizonyultak.

Nem találkoztunk olyan jellegű meghibásodással, amely az igény-

bevételi követelményeket nem kielégítő bevonatrendszer alkal-

mazására lenne visszavezethető.
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Az előforduló jellegzetes hibahelyek felhordástechnológiai fe-

gyelmezetlenség, építészeti problémák következményei, illetve

a mechanikai igénybevételből adódóak.

1. Repedések:

Az ellenőrzött zónában több helyen, főleg az összeépítési

helyeknél - lépcsőház, átjárófolyosó - és a 29,5 m-es szint

nagykiterjedésű padló felületén az épület mozgásának követ-

keztében repedések keletkeztek. Az ilyen jellegű hibák sű-

rűbb hézagolással, a repedés kivésése után a technológiai

előírásnak megfelelő fugázás kialakításával, megszüntethe-

tők. Az így javított felületeken újabb repedést az épület

mozgása nem okozott a későbbiek során.

2. Felpúposodás, leválás:

Felpúposodást, leválást beton felületen észleltünk, a bevo-

natrendszer alapozója és a beton közötti tapadási hiányosság

miatt. Ennek oka minden valószínűség szerint a bevonat fel-

hordása előtti nem megfelelő felületelőkészítés, esetleg nem

a technológiában előírtak szerinti javítás. De okozhatta az

is, hagy а falszerkezet a bevonat kialakításakor még tartal-

mazott olyan nedvessége., ami felületi nedvességméréssel nem

volt kimutatható.

3. "Kráterek" padlóbevonatban:

Felhordás technclógiai hiányosság. Egyrészt, a bevonat ösz-

szekeverése nem az előírás szerint történhetett, túl sok

levegő került bele. Másrészt, ha a padlóra öntött bevonat-

anyagból megszilárdulás előtt nem lettek eltávolítva a le-

vegő buborékok, így a bevonat kikeményedése közben a felü-

leten elpattant buborékok helyén kisebb-nagyobb bemélyedé-

sek maradtak. Főként azokon a felületrészeken kritikus,

ahol gyakori a kontamináció, mert a gyors és hatásos dekon-

^aminálást megnehezeti.

A hiba helyi jellegű, nem nagy kiterjedésű (1-2 dm ). Már

a helyiség átvételénél észlelhető volt, tehát nem üzemi

körülmények hatására jött létre. Az üzemeltető részéről tör-

ténő átvételt az üzembevételi határidők kényszere tette

szükségessé. A hiba javítható, soronkövetkező főjavítás idő-

szakra tervezett.
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Mechanikai igénybevételből adódik az acéllépcsők bevonatának

kopása, a reaktorcsarnokban a különböző fedlapok és az acél-

padló közötti rések átfedéséhez használt szilikon szalagok

szakadása. Sürgős, szakszerű javítás szükséges ezeken a he-

lyeken, illetve a szélesebb rések átlapolásához úgy tűnik ir.ás

anyagot kell keresni, az alkalmazott szilikon szalag ekkora

igénybevételt nem bír ki.

Fuga anyag

A fugaanyag helyenkénti repedésének, elválásának okát nég nem

derítettük fel egyértelműen. Vegyszeres igénybevétele nem

volt, viszont gyakori vizes takarítás van ezen helyeken.

Elszíneződés

Elszíneződést Repol padlőbevonaton tapasztaltunk, olyan helyen

(a 29,5 m-es szint folyosóján dekontamináló helyiség elftt).

amelyiknél vegyszerállósági követelmény nen volt. Az elszí-

neződést valószínűleg HN0-, okozta, amely a deko helyiségbe

történő szállítás közben folyhatott a padlóra. Л bevonatban

károsodást (hólyagosodés, keménységváltozás. leválás) nem oko-

zott, a hiba csak esztétikai jellegű.

Gombásodás

Speciális problémaként jelentkezett üzemelés sorín a lokali-

zációs torony falbevonatán fellépő gombásodás, valamint a

falfelületeken folyamatosan végbemenő kondenzáció. A kivite-

lezés során kifogástalanul kialakított bevonatrendszeren

foltos elszíneződés és hólyagosodés mutatkozott, helyenként

a bevonat az alapfémtől is elvált. Mikrobiológiai vizsgála-

tok során bizonyítást nyert, hogy a foltosodést a tálcatéri

optimális körülmények között szaporodó különböző - mintegy

20 mikrógomba és baktériumfaj - okozta. Ezek az import

OUROTUF STR bevonat (1-2. blokk) lágyító anyagát megtámadták,

kisebb mértékben a magyar EPOFLEX ÉM bevonaton (3-4. blokk)

is képesek voltak megtelepedni és továbbszaporodni, mivel

nem táptalaj ugyan a bevonat, de gombaölő adalékot nem tar-

talmaz. Laboratóriumi modellkísérletek alapján megállapítást

nyert az is, hogy a hólyagosodás nem a mikroorganizmusok,

hanem a folyamatos kondenzáció következménye.
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Sugárzás, kontamináció, dekontaminálhatőság

Azokban a helyiségekben (I. kategória), amelyekben^ és Ъ su-

gárzás van, nem tapasztaltunk olyan bevonati károsodást, ami a

sugárhatásra visszavezethető lenne.

Sugárzás okozta elváltozásokról elsősorban az irodjlmakból la-

boratóriumi modell kísérletek adatait ismerjük: színelváltozás,

fényesség csökkenés, rugalmasság csökkenés. Minthogy az alkal-

mazott bevonatrendszerek 100 és 20C Mrad kísérleti sugárterhelés

után is ellenőrizve lettek és minőségi romlás nem mutatkozott,

.iognal feltételezhetjük, hogy nagyobb sugárdózis esetén sem kell

tartanunk a bevonatok olyan jellegű változásától, amely funkcio-

nálisan alkalmatlanná tenné.

A felületi kontamináció a bevonatok anyagában mélyreható válto-

iást általában nem okoz, kivéve a jód-izotópokat, amelyek a be-

vnnat anyagíhar. részben megkötődhetnek. Minthogy a gyakorlatban

ilyen jellerjii felületi szennyeződést nem észleltünk, további

tapasztalatokkal ezzel kapcsolatosan nem rendelkezünk.

Düktinlaminélási problémáink nem voltak.

Az eddigiek során nem fordult elő nagyobb mértékű radioaktív

szennyeződén széthordás az ellenőrzött zónán belül.

A főjavítási időszakokban a reaktorcsarnokban kijelölt és az el-

Icnórzbtt zóna egyéb karbantartási területei határán felállított

egészségügyi zsilipekkel megfelelő módon tudtuk biztosítani

a radioaktív szennyeződés lokalizálását.

Az így elhatárolt karbantartási helyeken előforduló kontaminációt

eddig minden esetben sikerült 'eltávolítani a védőbevonatról max.

60°C-os melegvízzel, esetenként citromsav adagolásával. (10-20

g/l)

Lúgos-savas vagy intenzív forróvízes (80°C-os) dekontaminálásra,

ami az 1. kategóriájú helyiségekben követelményszintként szere-

pel, ezekben a helyiségekben sem volt szükség.

Az 1000 MW-os blokkok számára történő további fejlesztés előtt

alapvetően szükségesnek ítéljük az újabb követelmények kritikai

elemzését, bevonat-technológiai és vizsgálati szempontból is sza-

batos megfogalmazását (dekontaminálhatóság, hď-sokk-állóság, gom-

baállóság, pórusmentesség, stb.) Ezek szabják meg ugyanis a mo-

dell-klsérletek tervezését. Nagy jelentőségűnek tartanánk e téren

a KGST államok szakembereinek intenzívebb együttműködését.



XIX.

\

1

i

i

i

=

<

<

1
;i
šс

VI1
С
>v
С

IU
Č

>
-O

12
3

СЛ

•л

S
*
I

>
i
s

II»

Ji
2

*N
•a
С

m
ax

. 
J

ш
ик

. 
J

i

3 3

? i

I i

si
« s

я
с

5 '-» o
"i
II2 =f "á =
5 2 >
а -я Я
= E s5 5 Й
2 = 3

'JI

•3

— 1

11
•C I

- !

•á" -
i - !
~ Á

-5 2
2 =
2C

^i

.2 9

2 j
л =
и
>

.> = :

5 •*

г i ;

• n

? J^

a 3

1«5
S л >.
5 > *

тЛ

11
o* -i

1
11

i
1
1

z ~- 1

1
1
t

í

-

1
i *•*

0.
7

1411

._

п
3 s
"3 —
^ r

Г

••MU

1
•Jí

J

•s 1
5

s

11
1

1

i

j
1

b t

5 3 -

1II
- v CJ

p

3 v-. -j

•i Z =

2 a

= 5
•ч

s.

1 1 —•

3

I 11 I

I 1-й
•г 2 * rí a

*5 *s г Jí

1 i г ъ,;
— - '3
2

I 5 11 = •=

=5
>ч
SO

Í

3 2
SO



A Paksi Atomerőmű 3-4. blokkok hazai falbevonatai (BUOAlAKK)

ÍJ táblázat

Igénybevétel A felület minősége Alapozó Tapasz (glett) Feclóbevonat Hézagtömítö kitt

beton

I. kategória
acél

EPOFLEX alapozó
(két копр, epoxi
alap) oldószer-
mentes

EPOFLEX tapaszok
durva- és finom
(két komp. epoxi
oldószermentes)

EMULKOR alapozó EPOFLEX töltő-
alapozó (két komp.
epoxi tixotróp
alapozó)

EPOFLEX VD
(két komponensú
vizes epoxi)

SZILOPLASZT kitt
(PE habzsinór alnp)

beton

II. kategória
acél

Deko mélyedésta-
pasz (vizes ak-
rilát diszper-
zió, ceraerit és

Deko simítótapasz
(vizes akrilát disz-
perzió, homok)

EMULKOR alapozó EPOFLEX védöta-
vörös (vizes akri- pasz
lát diszp. korr.
gátiú alapozd)

EPOFLEX VM

(két kompi.)

vizes epoxi

EPOFLEX VO - vizes kőt komp. epoxi - dekontaminálható fényes bevonat

EPOFLEX VM - vizes két копр, selyemfényű bevonat

EPOFLEX védötapasz - két komp. oldószermentes epei tapasz sarkok, élek, hegesztési varratok védelmére

SZILOPLASZT
(PE habzsinór alap)
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akademik íven HRIVRÍK, Vfetovaný ústav zvářaSský, Brat is lava
SKtíSENOSTI S KOROZNÍM POŠKODSNÍJI PRIlUfeNEHO OKRUHU JADROVÍCH
ELEKTRÍRNÍ

S nástupem jadrovej energetiky v ČSSR střetáváme sa aj
s novými problémem1 korozněj degraáácie materiálu, k t c i é sme
doteraz nemali možnost s ledovat. VzhTedom na teplosměnné mé-
dium - vodu, je základným koróznym problémom medzikryStálová
koróz ia . Vletky komponenty primárného okruhu sa povinna skd-
5a jd na odolnost voCl medzikryStálovej k o r ó z l i . Tonu j e pod-
riadený aj výběr konítrukCného materiálu, s tab i l i zovanéj
a u s t e n i t i c k e j o c e l i 08Ch18N10T, ktorá odpovadá naiej o c e l i
17 247.4 jadrovej akost i (zvýSená ö i e t o t a ) . Třeba zdöraznit,
í e př ib l ižné 70 % materiálu primárného okruhu e lektrární t y -
pu WER je vyrobených я t e j t o o c e l e . ZvySok j e tvořený t lako-
vou nádobou reaktora, tlakovými nádobami haverijnej zásoby
kyse l iny bor i te j a kompenzátoru objemu. Ale aj t i e t o nádoby,
vyrobené z oce le 15Ch2MFA, resp. 15Ch2HMFA, elebo z o c e l e
22K (naše 13 030M), majú vnútorný povrch chráněný nehrdzave-
jücou auatenitlckou výst ie lkou. Preto j e vodě primárného
okruhu v styku iba s nehrdzavejiícou oceTou. DOvodom pře takú-
to voTbu nie je iba možné korozně namáhanle komponent primár-
ného okruhu, a le aj zn lženie množstva uvolňovaných produktov
a tým t i e i z lepSenie "hygieny" práce primárného okruhu. К vý-
bavě primárného okruhu vSak po5ítame aj SalSie komponenty
umiestnené v Speciálnej budově. V blokoch WER 440 je to 84
uskladňovacích nádrží pře rĎzne technologické l ičely. T ie to
nádrže majd objem od niekoTkých m̂  po 900 m a sil vyrobené
t i e ž z austen i t icke j nehrdzavejdcej o c e l e 17 247.4. Ďalej
mSžeme c i tovat obl ícovky pre reaktorovi! halu, a le aj bazén
pal iva, кtory má detyhodné rozměry - híbku až 12 mm. V jádro-
vých elektrárnách sa tukto střetáváme s nehrdzavejdcimi o c e -
TBmi přibl ižné rovnakého z loženia, a l e rOznej výroby. Okrem
tenkých plechov hrdbky • až 7 mm sd to hrubé výkovky primár-
ného potnibia alebo kolektorov parogenerátorov (do 80 mm),
a t i e ž návarové kovy pre antikoróznu výst ie lku reaktora.
Každý z týchto komponentov vyvolává osobitné technologické
problémy. Pri od l i even í lngotov veTkej hmotnosti vzniká ne-
bezpeCenstvo lokálneho zneSistenia materiálu. Pře porovnanie
8Ü na obr. 1a, b, uvedené aikroStruktdry steny kolektore pa-
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rogenerátora. Na obr. 1a je miesto s regulárnou raikroStruktú-

rou, t. j. polyedrickými zrnemi šustěnitu s malým množstvom

globulárnych karbidov C^^C,
 B
 určitým podielom jemných kar-

bidov TiC stabilizujúcej prísady. Podiel delte feritu je rov-

nako, nelý. Prítomnosť sulfidov titanu nezisťujeme. Na obr.

1b j« aikroStruktúre z miesta nie velmi vzdialeného od pftvo .-

ného. Vidíae velké množstvo kerbonitridov titanu, oxidických

inkltf.zií a boli tiež zistené oblasti, v ktorých karbosulfidy

titanu dekorovali eustenitieké zrná. Rovnako, podiel delta

feritu ja podstatne vyřší.

Vzniká otázka, ako tieto lokálne znečistenia budil vplý-

vať na korózne vlastnosti ocele. Nie jednotný názor je v toa,

2i základmi koróznu odolnosť ocele určuje iba jej chemické

zloženie, alebo aj subštruktdrne javy. VeTa poleaiky na túto

tému sme zažili aj u nás a niekedy bolo obtiažne ubrániť sa

dojmu, že vedecké poznatky boli zastreté rezortnými záujmami.

USŽeme ukázať, že pri inak rovnakých podmienkech korózneho

zaťaženia dochádza k iniciácii korózie práve na znečistených

hraniciach zŕn. Ako príklad môžeme vziať obr. 2a, b, kde

hranice zŕn sú dekorované karboaulfidickým filmom. Vieme tiež,

že iné druhy korózneho poškodenie (napr. jamková korózia)

iniciuji) predovšetkým na tých miestach povrchu, na ktoré vys-

tupujú kerbosulfidické slabo oxidické inklúzie. Preto chcem -

- podTa neäich skúseností - zdôrazniť, že ne koróznu odolnosť

nnhrdzevejúcej ocele vplýva nielen jej základná konštitúcia,

pasivécia povrchu, atä., ale aj jej čistote. Preto tiež zák-

ladnou požiadavkou definície jadrovej akosti ocele 17 247.4

j* zvýšenie jej metalurgickej čistoty, t.j. zníženie obsahu

síry a fosforu, ako aj kerbonitridických, kerjosulfidických

e oxidických inklúzií. Ako potom hodnotiť výkovok z austeni-

tickej nehrdzavejúcej ocele 08Ch18N10T, hrúbky steny 60 mm,

ktorý má hodnoty kontrakcie na telieskách v smere hrúbky vý-

kovku sotva 2 % i Pri výrobe plechov na uskledňovacie nádrže,

alebo obllcovky Brne sa stretli ej s iným problémom: nedodr-

žania požadovanej teploty rozpúěťacieho žíhánia. V plechu po-

toB cistujeae vyšSiu hustotu dislokácií, ostatky deformačných

dvojfiat a veBni vyvinutú "vláknitú" štruktúru, danú nedosta-

točnou homogenizáciou plechu. Znovu vzniká otázke, či iná te-

pelné spracovania ocele vplyv ne jej koróznu odolnosť. Prak-
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ticks' skúsenosti ukázali, že pri napadnutí plechov veľkoobje-

mových uskladňovaclch nádrží jamkovou koróziou (obr. 3) boli

odolnejäie plechy patriSne metalurgicky Sisté a správne te-

pelne spracované.

Týmito poznámkami som chcel zdôrazniť, že okrem základ-

nej konštitúcie ocele sú tu faktory - ako Sistota ocele s

stav tepelného spracovania - ktoré môžu nezanedbateľnou mie-

rou vplývať na koróznu odolnosť súčasti.

Kým sa dostaneme k vlastnému koróznemu namáhaniu, uvel-

me niekoľko poznámok z. technológie výroby súčasti s austeni-

tickej nehrdzavejúcej ocele. Predovšetkým treba zdôrazniť, že

tieto ocele 8ú veTmi drahé a málokto si uvedomuje, že nepatr-

né zvýäenie ich ceny z dôvodov dokonalej korcsnej ochrany

nie je luxusom. Predovšetkým plechy by mali byť dodávané

s pesivoveným povrchom a balené papierom. To je dôležité nie-

len z hTadiska ochrany povrchu plechu pred poškodením alebo

oterom, ale aj z hľadiska následnej koróznej odolnoeti. Keä

sú plechy naskladané na seba, pri doprave aa účinkom vibrácií

môžu časti vo vzájomnom kontakte poškodiť. Velmi vážnym prob-

lémom je kontakt austenitického materiálu s feritickou konS-

trukčnou oceTbu. Ak k takémuto kontaktu dôjde, vo vlhkom

prostredí vzniká hrdza, ktorá už aktivuje jeho korózne poško-

denie. Medzi preberacími podmienkami vôbec nemáme skúšku na

kontamináciu plechu. Miesto kontaminácie sa môže prejaviť

oveTa neskôr (viá obr. 4), pri prevádzke nádrže vo vlhkom

prostredí. Potom už nepomôže ani prebrusovanie povrchu, pre-

tože po Čaša sa miesta hrdze objavia znovu. K tomuto základ-

nému nedostatku výroby alebo montáže pristupujú äalšie prob-

lémy súvisiace so zváraním. Je to nedostatočná ochrana oko-

lia zvaru. Rozstrekujúce kvapky zvarového kovu, ale aj zvá-

račskej trosky kondenzujú na plechoch. V týchto miestach ja

iniciácia korózie (vrátane medzikryStálovej) Tahšia. Trosky

zas obsahujú feromagnetické oxidy,ktoré sa následne vo vlhkom

prostredí môžu "zažrat" pod povrch plechu. Problémy vznikajú

aj v súvislosti so zlozvykom zvárafiov zepaTovať el. oblúk

elektródy mimo zvar na povrchu plechu. Takéto miest* sú po-

tenciálnym zdrojom medzikryStálovej korózie. Nakoniec aj sa-

motné brúsenie povrchu môže mať volmi nepríjemné dôsledky.

Ak pre brúsenie použijeme kotúče obsahujúce feromagnetická
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oxidy alebo karbidy, môžu sa tieto častice "zažrat?" do brdae-
neho povrchu (via obr. 5) • Bovnelcy problém môže nastat pri vy-
sokom tlaku brusného kotúče, kedy sa brúsený povrch spáli.

Osobitným problémom je tepelné spracovanie rozmernejších
súčasti, napr. kolektorov PG, alebo častí potrubia rozpúSťa-
cla režimom. Pri nesprávnom ochladzovaní, a ak do režimu ne-
saradlmo aj tzv. stabilizačné žlhanie, mOSeme do spracováva-
nej súčasti lntrodukovať také termálne napätia, ktorá mOžu
•taSiť pre iniciáciu korózie pod napätím.

nakoniec musíme zdôrazniť, íe vážnu úlohu hrá aj drsnosť
povrchu a spôsob trieskového obrábania súSasti. Pri veBcom
dbare triesok (silstruženl) môžeme do povrchu obrábanej súčas-
t i voviesť také pnutia, ktoré už mCžu vyvolať korózne poSko-
denie pod napfitia.

Týmito poznámkami sme chceli zdôrazniť, Se výroba kompo-
nentov primárneho okruhu z austenltiokých nehrdzavejúcich o-
eal l vyžaduje veSni prísne dodržiavanie technologickej dis-
ciplíny. Pri jej porušení sa môžu neskôr objaviť veSsi s lož i-
té korózne problémy.

Ako sme uviedli, všetky komponenty primárneho okruhu
tlakovodných reaktorov sa skiiSajú ne odolnosť voči medzikryš-
tálovej korózii. Napriek tomu, základným typom korózneho po 5-
kodenia, s ktorým sme sa doteraz stretl i„ je korózne praska-
nia. Z hladiaka niekoľkoročnej prevádzky blokov nemožno urobiť
vieobecné uzávery. Jedna skúsenosť však potvrdzuje literárne
údaja: najcitlivejším Článkom je parogenerátor. Korózne pras-
kanie medzikryfitálového typu sme najprv z i s t i l i na svorníkoch
parogenerátorov, ktoré sú vyrobené z niklové j xLiatiny. Táto
sama o sebe je náchylná na korózne praskanie v dôsledku pre-
ťaženie materiálu B toto tiež bolo kvalifikované ako základ-
ná prlCine praskania. Osové namáhanie svorníkov a nekontrolo-
vat«£oýa prídavným ohybovým namáhaním boli mechanickou pri Si-
nou praskania. Médium - vode, vlhkosť, kolísanie hladiny,
vyBSl obsah kyslíka vo vode - chemickou príčinou. Riešením
bolo vytěsňováni* vzduchu dusíkovou atmosférou a tiež kontro-
la stavu napBtosti svorníkov precíznejším systémom ich uťaho-
vania. Zaviedli sme tiež zásadu neuťahovať jeden svorník viac
ako 5x. I kei sa týmito opatreniami problém v zásade elimino-
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val, z fiasu na čas ae objaví. Na obr. 6 je mikroštruktúra nik-
lové J zliatiny a přítomnými medzikryštálovými prasklinkemi.

Korózna praskanie, iniciované chloridmi bolo doteraz naj-
významnejším degradačným mechanizmom častí perogenerátora. Ja
pravdepodobné, že iniciovalo zo štrbín, ktoré vznikli úaadou
sedimentov v mieste kolísania hladiny alebo v miestach mecha-
nických ätrbln v spojoch rúrka - rúrkovnica. V jednom prípa-
de korózne praskliny prechádzali celou stenou kolektora
(60 mm), v druhom prípade boli pozorované do hĺbky <~3O ao.
Ifagiatrálne praskliny (obr. 6) boli kontaminovaná hrubfiou
vrstvou oxidov, ktoré počas vylučovanie sa tvorili geometric-
ké útvary (obr. 7 ) . Z týchto prasklín vychádzali sekundárne
a terciálně vetvy, pričom je zaujímavé, že posledné mali čas-
tejäie medzikryStálový charakter (obr. 8 ) . Ostrovy delta fe-
ritu boli bariérou pre šírenie sa prasklín. Lokálne sme na
magistrálnych prasklinách mohli pozorovať vyššiu koncentráciu
chloridov, alebo sulfidov.

Transkryštalické korózne praskanie teda bolo - doteraz -
najvážnejším degradačným mechanizmom primárneho okruhu. Ne-
príjemné je, že iniciáciu korózneho poškodenia nie je možné
z i s t i ť ultrazvukovou defektoskopiou a Často ani penetraCnou
kvapalinou.

Ako sme tiež uviedli, veTtni nepríjemná bola tiež jamko-
vá korózia veľkoobjemových uskladňovaclch nádrží. Príčinou
tejto korózie bol stagnujúci roztok chloridov a riešením bo-
la výmena dna nádrží. Znovu treba konštatovať, že nemáme spo-
Tahlivú defskto8kopickú metódu pre identifikáciu miesta poš-
kodenia.

Používané materiály - ako srna už uviedli - nie sú odolná
voči koróznemu praskaniu, ani jamkovej korózii. A tak nezostá-
va niS iné, ako veTmi precízne kontrolovat chemický režim vo-
dy a Salšie parametre prevádzky primárneho okruhu. Súčasťou
týchto opatrení je precízna kontrola súčastí pri odstávkach
blokov. Táto však vyžaduje dezektiváciu súčastí. Dezektlvá-
cia však môže prinajmenšom porušiť pasivečný film na ich po-
vrchu. A tak zostáva korózne poškodenie stála jedným z hlav-
ných problémov bezpečnej prevádzky blokov.



- 6 -

Obr.t a . Obr.1b.

Obr .2* . Obr.2b.



- 7 -

r
Obr .3 .

"̂
' /

Obr.4 .

J . » i ' ' - > i > i . ' . ' . i 1 ; •• '• ,

-'••i. :i.í*yii,iK \ uliv

Obr.5 .



- 8 -

obr.ó. Obr.7.

Obr.8.



- 9 -

Ing.Ludmila Hyspecká,DrSc, Sienka kortsp. ČSAV, Ing.Miro-

slav Tvrdý,CSc.

Výzkumný ústav strojírenský a aetalurgický, VŽSK6,k.p.

KOROZNÍ PROBLEMATIKA PAROGENERATORŮ TLAKOVODNÍCH JADERNÝCH

ELEKTRÁREN

Problenatika vertikálních parogenerátorů typu Uestinghouse

Z pohledu různorodosti typu poškozeni, rozsahu vyvola-

ného výzkumu,široké diskuse kole* získaných výsledků, prak-

tického dopadu a ekonomických ztrát vytváří koroze parogene-

rátorů tlakovodnich jaderných elektráren takové problémy, s

jakými je možno se v průmyslu setkat málokdy |1-3|. U uvede-

ného typu parogenerátorů se jedná o problém teplosměnných

trubek, které vykazuji následující typy korozního poškozeni:

- bodová koroze /pitting/ - v oblasti ůsad nad trubkovnici

- plošná koroze - oblasti úsad nad trubkovnici

- zaškrceni trubek /denting/ - vyvoláno tvorbou magnetitové

vrstvy v aistě průchodu trubek distančními mřížemi

- korozní praskáni pod napitím - v místě ůsad nad trubkovni-

ci a v ohybech /oblast deformace *a studena/

- štěrbinová koroze - ve spoji trubka - trubkovnice, v místě

průchodu trubek distančními mřiieai a ve styku s úsadou

nad trubkovnici

- třeci koroze - na styku trubek s distanční mř1i1

- mezikrystalová koroze - ve spoji trubka-trubkovnice

Pro omezeni nebo úplné potlačeni uvedených lokálních

korozních jevů byla podniknuta opatrení v následujícím sle-

du:

1/ přísná restriktivní opatřeni v oblasti chemie sekundární

vody,

2/ konstrukční úpravy

3/ volba alternativních korozně odolnějších materiálů

Hezi opatřeni v oblasti čistoty vody sekundárního okru-

hu je možno zařadit omezeni obsahu chloridů,kyslíku a žele-

za a současně omezeni vodivosti, která je kontinuálně měře-

na, dále zvýšeni těsnosti a spolehlivosti kondenzátorů vy-

loučením mosazi jako konstrukčního materiálu, utěsňováni

kondenzátorových trubek těsnicím svarem, kontrola těsnosti
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h*IIts nebo freone*, zvýieni pH sekundárni vody, zvýieni

počtu M i t t , kdt j»ou odebíraný vzorky pro kontrolu {istoty

vody, účinné f i l trace rapájeci vody.

V rámci konstrukčních opatřeni byla upravena technolo-

gie utesňovaní trubek tak, aby nevznikala Štěrbina ve spoji

trubka-trubkovnice, navíc je používáno rozválcováni trubky

těsni nad trubkovnici, za studena deformovaná aist i trubek

jsou otryskána skleněnými kuličkami, ohyby jsou jeítě ve vý-

robnis) cyklu vyilhány při teplotě 700-720°C. Ůsady na trub-

kovnici jsou periodicky odstraňovány Mechanicky a chemicky.

Uhlíková ocel mříži byla nahrazena f t r i t i c k o u , resp. auste-

nitickou nerezavějící ocel i .

Při hledáni alternativních Materiálů pro teplosměnné

trubky šněroval vývoj od austenitických nerezavějících oce-

U na bázi 18/10 ke s l i t i n a " na bázi niklu typu Incoloy 800,

Inconel 600 a Inconel 690. K přechodu od austenitických oce-

l i k niklový* slitinám vedly jednak laboratorní zkouSky ve

vroucí* chloridu horečnatém /obr.1/ |4|, jednak zkouSky ve

vodě o vysokých parametrech při 350°C /obr.2/ |S|. Přiznivý

vliv niklu byl vysvětlen jeho účinke* na zvýieni energie

vrstevných chyb a t i * i na potlačeni tzv. koplanárniho sklu-

zu při plastické deformaci, se který* souvisí snadná tvorba

nových povrchů na čele trhliny a t 1 * i zvýšená náchylnost ke

korozniau praskáni pod napěti*. Zvýšený obsah niklu při 20%

Cr příznivě ovlivňuje i elektrochemické parametry, jako např.

kritický korozní potenciál. Z hlediska laboratorních výsled-

ků se v současné době jeví jako nejvíce odolná slitina 690,

obsahující 58XN1, 29XCr, zbytek Fe a doprovodné prvky | 1 , 3 | .

Problematika horizontálních parogenerátorů VVER 440

Konstrukční* materiále* pláitě parogenerátorů je nizko-

uhliková ocel 22K, zatímco kolektory a teplosměnné trubky

jaou vyráběny z titanem stabilizované austenitické nerezavě-

j í c í oceli O8Ch18HiOT, odpovídající ČSN 17247, resp. AISI

321. Výhodou horizontálního parogenrrátoru je apriorní ome-

zeni korozních Jevů na spoji trubic - kolektor, nebol voda

sekundárního okruhu omývá tuto kritickou oblast a t1a zabra-

ňuje tvorbě ůsad. Kritickou lokalitou se viak stává oblast

kolísáni hladiny, kde nekompaktní pórovité úsady korozních

produktů působí štěrbinový* efekte* a vyvolávají výrazné za-
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huitěni chloridových iontů • dalších přiaísi. Napr. Serai-.-

•ov 161 uvádí, že při hloubce pórů v úsadě 0,1 •• lze dospit

k 10 násobné vyšii hodnotě obsahu chloridových iontů v úsa-

dě proti obsahu v sekundární vodí. Vzhlede* k to*u, ze ocel

08Ch18N10T obecní neni odolná proti korozniau praskáni pod

napíti* ve vodí s přítomnosti chloridů 16-81, je oblast ko-

lísání hladiny na kolektorech chráněna konstrukčně tzv. ko-

lilkou z n\zkouhlikově oceli nebo návare* nerezavějící vy-

stýlky za použití niklové slitiny na bázi 70Ni-20Cr.

Konstrukční úpravou kolektorů v Místech pohybu hladiny

vsak nelze úplni po*la£it všechny lokálni korozní jevy v pe-

rogenerátorech, nebot při dlouhodobé* provozu nelze vyloučit

tvorbu úsadových vrstev na teplos*ěnných trubkách a na pono-

řené íásti kolektoru a ti* i lokální kuaulaci aniontů na

tcplosaěnných plochách. Jejich korozní ů£ ek je navíc uicc-

ňován pritoMnosti kovové *ídi v úsadových vrstvách, pocháze-

jící z kondenzátorů s *osazný*i trubkám. Pro řešeni této

probleaatiky je žádoucí:

1/ cechanické a che*ické odstraňováni úsadových vrstev na

trubkách a stíně kolektoru

2/ zpřísnění cheeických režie-ů sekundární vody /např.Gerasi-

•ov |6| uvádí jako nezbytnou redukci *axi*álni přípustné-

ho obsahu chloridových iontů a kyslíku na 20 ppb/

3/ vyloučeni pHtoBnosti aědi ve vodě sekundárního okruhu

použiti* alternativního Materiálu pro teplosaěnné trubky

kondenzátorů /austenitické nerezavějící oceli, niklové

slitiny, titanové slitiny/

4/ zaaeteni vzniku Itírbin na spoji trubka-kolektor a v Mís-

tech styku trubek s distanční «řiii

5/ výrooa oceli 08Ch18Ni0T o vel*i nízké* obsahu škodlivých

prvků /sira, fosfor/ a nízké vaěstkovitosti, resp. volba

alternativních Materiálů o vyisi korozní odolnosti.

Součásti hodnoceni spolehlivosti kolektoru a teplos-

něnných trubek je podrobná znalost degradační ch procesů u

oceli 08Ch18Ni0T při vlastni provozní exploataci, Majících

úzký vztah k iniciaci a kinetice koroznich procesů, nezi

degradaini procesy je *ozno v to*to případě zařadit:

- nízkoteplotní zcitlivění v tepelné ovlivněné zóně svaro-

vých spojů 191

- aikrosegregace fosforu a daliich tkodlivých prvků na hra-
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nice zrn v matrici deformované za studena 110 J

- změny v dislokační substruktuře, sajte dopad na mechanic-

ké vlastnosti

- rozpouitěni vodíku vzniklého anodickou reakci v Matrici a

jeho ůiast v procesech poruiováni na Sele trhliny |11|

Při studiu vlivu stupni deformace za studena na mikro-

segregaci fosforu u oceli O8Ch18N1OT bylo zjištěno, Se proti

nedeformovanému stavu dochází v závislosti na teplotě žíhá-

ni ke vzniku nízkoteplotních maxim a je j ich posuvu až do

oblasti reálných pracovních teplot primárního a sekundárního

okruhu. Restauraci deformované matrice opakovaným žihánia se

dosáhne opit původního obrazu mikrosegregace |1O|. Z uvede-

ného vyplývá, že při stavbě a opravách parogenerátorů je nut-

no eliminovat výskyt vysokého stupně deformace za studena u

součásti z austenitických nerezavějících ocel i, resp. je nut-

no takovéto součásti, přicházejici do styku s vodou, tepelně

zpracovat.

Studium odolnosti oceli O8Ch18NiOT vú£i vodíkovému zkřeh-

nuti po vodikováni při 300°C ukázalo, že k výraznějšímu vzni-

ku vodíkové křehkosti dochází teprve po dlouhodobém předchá-

zejícím iiháni na zcit l ivčni v oblasti teplot SSO až 900°C,

t j . ve stavu, který při vlastni výrobě a provozováni paroge-

nerátorů není reálný. V porovnáni s oceli typu 304L nebyl

pozorován vznik poruSeni intekrystalického charakteru 1111.
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NOVÉ ASPEKTY V OBLASTI VYSOKOTEPLOTNÍHO PLAZMATICKÉHO NANÁŠENI

OCHRANNÝCH POVLAKB

Z hlediska odolnosti proti vysokým teplotám a vysokoteplot-

ní korozi je nutné se zabývat následujícími vlastnostmi stříka-

ných povlaků /!/:

- povrchové vlastnosti - chemická stálost v prostředí,

mechanická stálost v přítomnosti

složek prostředí,

- vlastnosti hmoty povlaku - adekvátní tepelná stabilita,

nízká tepelná vodivost, vysoká

odolnost proti tepelnému rázu,

dostatečná tuhost a rázová hou-

ževnatost, dostatečný obsah a

mobilita stabilizačních ochranných

prvků nebo fází,

- vlastnosti rozhraní - dobrá přilnavost, dobré přizpůsobení

mechanických a fyzikálních vlastností,

nízká chemická interdifúzní rychlost,

nízká interakce mechanických a fyzi-

kálních vlastností

- technicko-ekonomické vlastnosti - nízká pořizovací cena,

jednoduchá a reprodukova-

telná aplikace a opravi-

telnost, slučitelnost

tepelných zpracování,

dostatečná životnost.

Experimentální program

Experimentální práce byly realizovány pro ověření koroz-

ní odolnosti plazmově stříkaných povlaků proti korozi za vyš-

ších teplot, s imitací úsad s obsahem Na, S, V. Zkušební

vzorky ve formě válečku (0 = 30 mm, v = 50 mm) a destiček

(6 x 35 x 35 mm) z materiálů ČSN 41 7021 a ČSN 41 7251 se

před nástřikem čistily chemicky a upravovaly tryskáním hnědým

korundem A 99 zrnitosti do 1,2 mm. Nástřiky prášků VÚZ-K50
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(báze NiCrBSi) a Zircone s270 (ZrO
2
 + 5%CaO) jako ochranné

vrstvy a nástřiky prášků VÚZ-K 60 a Interweld 2146 (báze

CoCrNiWSi) jako mezivrstvy byly nastříkány zařízením s ne-

závislým obloukem a plynovou stabilizací za normální atmo-

sféry. Tlouštka mezivrstev a ochranných vrstev byla u všech

vzorků asi 0,1 až 0,2 mm. Zkoušky koroze se uskutečnily jed-

nak trvalým ponorem zkušebních válečků v tavenine směsi

V^Oc + Na-SO^, jednak nánosem ús&d Na
2
50\. V-Oc a směsi

Na
2
S0

4
 + V

2
O

5
 při teplotách 750 a 950 °C podle lil. Korozní

zkoušky byly hodnoceny sledováním rozměrových změn zkušebních

vzorků a metalografickým hodnocením charakteru korozního

napadení.

Získané výsledky lze shrnout následujícím způsobem.

K úplnému poškození keramické vrstvy a napadení mezivrstvy

došlo při zkušební teplotě 900 °C/50 hod. Při zkušební

teplotě 750 °C za jinak stejných podmínek byla částečně

poškozena keramická vrstva.

Poškozování vrstvy může být způsobeno tuhnutím soli

v pórech a mikroprasklínách vrstvy, což vede k namáháni

tlakem, protože mikropraskliny se nemohou při dalším ochla-

zování úplně uzavřít. Zřejmě nastává též reakce mezi oblast-

mi bohatšími na CaO jako stabilizátoru ZrO- a kondenzáty

obsahujícími síru a vanad. Tím dochází k destabilizaci

ZrO_ - CaO a v důsledku rozdílu tepelná roztažnosti mezi

kubickou a jednoklonnou fází ZrO„ k odloupávánl keramické

vrstvy. Tuto představu podporuje též zjištěni, že podle /3/

může docházet ke kondenzaci a pronikání ZrO- vrstvou buď

V
2
O

5
 (rosný bod 1210 °C), nebo Na^Og (rosný bod 1155 °C),

říp. Na
2
S0

4
 (rosný bod 905 °C).

Optimálních výsledků bylo dosaženo u vzorku žíhaného

při teploto 750 °C/50 h. Během zkušební doby nedošlo vůbec

k úbytku tloušíky ochranných vrstev ani k porušování kera-

mické vrstvy. Na povrchu vzorku nastalo pouze natavení V^Oc.

Lze konstatovat, že korozní zkoušky prokázaly dobrou

odolnost nanesených vrstev proti opotřebení za vyšších

teplot v korozním prostředí, kdy zejména keramické povlaky



- 17 -

z materiálu Zircone S 270 s mezivrstvou Interweld 2146 jsou

předpokladem záruky velúii dobré korozní odolnosti za teplo-

ty 750 °C v přítomnosti Na, S, V.

Pro zvýšení žáruvzdornosti je třeba nanášet povlaky

s minimální porezitou z materiálů s dobrou tepelnou vodi-

vostí, které by zajišíovaly odvod tepla. Podmínkou správné

funkce nástřiku je, aby okolní reakční atmosféra neprostu-

povala nástřikem k základnímu materiálu, protože by dochá-

zelo k jeho oxidaci a korozi. Chceme-li získat dobré tepelné

izolační vlastnosti, tj. vytvořit tepelnou bariéru, měl by

ochranný povlak vykazovat velkou porozitu a nízkou tepelnou

vodivost. Je zřejmé, že jde o protikladné vlastnosti, které

se v návaznosti na dané podmínky provozu součásti konstruk-

ce velmi obtížně realizuji.

Diskuse výsledků a následná doporučení

Výsledky experimentálních prací potvrzují, že vlast-

nosti stříkaných povlaků především z hlediska jejich vý-

borná korozní odolnosti a existence vazebného mechanismu

lze podstatně ovlivnit aplikací vícefázového nástřiku,

volbou pracovního plynu a ochranné atmosféry a možnosti

následného tepelného zpracování. Lze doporučit dělat dvou-

fázový nástřik pro umožnění vzniku difúzního spoje mezi

substrátem a povlakem, kdy v první fázi stříkáme při teplo-

tě pr rchu základního materiálu 180 až 300 °C a ve druhé

fázi je povlak ohříván nad teplotu likvidu.

Z hlediska vzniku pevné metalurgické vazby mezi zá-

kladním materiálem a povlakem je velmi nadějné řešení

interakce mezi dopadajícími částicemi nástřiku a povrchové

vrstvy základního materiálu v závislosti na probíhajících

teplotních změnách na povrchu substrátu (tavení substrátu,

tuhnutí dopadajících částic tvořících povlak, vznik vazeb-

ných sil) /4/.

Velnu perspektivní je technologie plazmatického nástři-

ku za sníženého tlaku VPS (vacuum plasma spraying), která

pracuje za tlaku asi 10 kPa v inertní nebo reaktivní atmo-

sféře /5/. Při depozici vrstev VPS nedochází k žádné konta-

minaci stříkankého materiálu a vznikající vrstvy ionty

okolní atmosféry, nevznikají tedy nežádoucí detrimentální
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oxidy a nitridy. 5vazek plazmatu za sníženého tlaku je pod-

statně delší než při atmosférickém nástřiku a nedochází

u něho téměř k žádnému turbulentnímu proudění, což má za

následek podstatně zvýšený depozifiní výkon, efektivní vy-

soký předehřev substrátu a účinné natavení stříkaných

částic. Tím je potlačeno rychlé tuhnutí částic těsně po

dopadu na substrát, roztavené částice mohou vlivem své ener-

gie obsazovat výhodná místa pro své zakotvení, poté pomalu

chladnou. Výsledkem je hutný bezporézni povlak s výbornou

přilnavostí a s minimálními hodnotami vnitřních pnutí.

Vlivem efektivního předehřevu substrátu a pomalého

chladnutí dochází ve stříkaném povlaku k rekrystalizaci,

ztrátě nežádoucí lamelami struktury a k vzniku difúzních

pochodů v oblasti přechodu povlaku do základního materiálu.

Povlaky nanášené VPS splňují nejnáročnější požadavky z hle-

diska ochrany proti korozi, oxidaci a kavitaci v plynných a

kapalných agresivních prostředích.

V současné době se velmi rozvíjí následné tepelné zpra-

cování stříkaných povlaků pro zvýšení adheze, pravděpodob-

nosti vzniku difúzního spoje a odstranění pórovitosti povla-

ků, která je právě z hlediska korozní a oxidaci.i odolnosti

nežádoucí. Vedle difúzního žíhání povlaků v řízených ochran-

ných atmosférách je nejperspektivnější žíhání povlaků pomocí

elektronového svazku nebo laseru. Tyto koncentrované vysoko-

energetické zdroje natavují povlak a povrchovou vrstvu zá-

kladního materiálů ve formě hustých nosných sítí při vylou-

čení nežádoucích strukturních změn v základním materiálu

i povlaku a bez vzniku deformace substrátu. Výsledkem je

vznik mikrodifuzních spojů v oblasti rozhraní mezi povlakem

a substrátem. Takto lze povýšit vynikající odolnost povlaků

proti korozi a oxidaci do oblasti vyšších řádů.

Laserová modifikace povrchů má perspektivní uplatnění

ve strojírenství, dále přímo v depozici vrstev a ve stimu-

laci chemických reakcí (pyrolyticky, fotolyticky) /6/.

Byl studován vliv laserového žíhání plazmově nanese-

ných korozně odolných povlaků ZrO„ se stabilizací Y_0, při

následně vykonaných experimentálních zkouškách v podmínkách

koroze za vysokých teplot II, 8, 9/. Bylo zjištěno, že
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tepelné zpracování pomocí laseru výrazně snížilo možnosti

vniku korozních sloučenin do povlaku ZrO~ a jeho životnost

se zvýšila čtyřikrát. Z technologického hlediska má aplika-

ce laserového žíhání jedinou nevýhodu, poněvadž v některýcn

případech způsobuje následný vznik trhlin v povlaku, rozhra-

ní nebo v podpovrchové vrstvě substrátu. Hlavní příčinou

jsou vnitřní pnuti, která vznikají v důsledku nerovnoměrného

ohřevu a rozdílných termomechanických vlastností jednotli-

vých fázi v povlaku a substrátu. Proto je nutné optimalizovat

proces laserového Mťání především z hlediska velikosti vne-

sené energie, rozměrů laserového svazku a rychlosti pohybu

svazku po povrchu upravovaného substrátu.

Z diskuse vyplynulo, že většina povlaků nanášených z ko-

vových, kovalentních a iontových sloučenin má dostatečnou tvr-

dost a vysoký bod tání. Problém jejich úspěšné aplikace spo-

čívá především v jejich nedostatečném zakotvení do základní-

ho materiálu, převážně vlivem rozdílných modulů pružnosti a

koeficientů tepelné roztažnosti povlaku proti základnímu ma-

teriálu, vzájemné nerozpustnosti a obtížné vzájemné difúze

prvků povlaku a základního materiálu. Proto je nezbytné hle-

dat možnosti potlačení vysokých rozdílů vlastností pro dosa-

žení požadovaného difúzního spoje se semikoherentnim až ko-

herentním napojením mřížky povlaku na mřížku základního ma-

teriálu. Tuto problematiku řeší velmi dobře aplikace více-

vrstvých a vícefázových povlaků, při jejichž použití je ne-

zbytná analýza interfaciální oblasti povlak-základní materi-

ál /I/. Materiály vysoké tvrdosti typu intermediálních fází

jsou schopny tvořit koherentní nebo semikoherentní spojení

s jinými materiály obdobného typu, kupř. spojení intersti-

ciálních fází WC-CrN. Rozhraní mezi tvrdými kovovými a ionto-

vými materiály vykazuje přechodovou oblasti vzájemného průni-

ku částic povlaku a základního materiálu nebo dvou navazují-

jích povlaků, jako je tomu napr. u TiC-ZrO-. Rozhraní mezi

dvěma povlaky z tvrdých kovalentních materiálů vykazuje vol-

nou kvaziinterakční vazbu. Výsledkem je malá soudržnost fází,

např. SiC-Si3N4, B^C-A^Oj.

Velmi dobré vlastnosti z hlediska vytvoření pevného va-

zebného spoje vykazují tvrdé povlaky z kovových fází, kon-

krétně boridy, karbidy a nitridy přechodových kovů, jejichž
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příznivá koncentrace valenčních elektronů realizovaná změnou

stechiometrie a ternálními systémy vytvořenými substitucemi

v kovové nebo nekovové submřížce kladně přispívá k dokonalé

soudržnosti reagujících fází.

Závěr

Experimentální práce v oblasti plazmatických nástřiků

je nutné zaměřit na ochranné tenké vrstvy pro aplikace ve

strojírenství, které splňují náročné požadavky z hlediska

otěruvzdornosti, tvrdosti, práce v korozivních a oxidačních

prostředích za vysokých teplot a tlaků za předpokladu jejich

dostatečné adneze k základnímu materiálu.

Jeden z úkolů, které je třeba v této oblasti řešit, je

plazmatický nástřik kombinace vrstev na výkonných plazmatro-

nech s plynovou stabilizaci s možností fokusace energie

svazku, počítačově řízeným přidáváním přídavného materiálu,

napouštěním plynů a pohybem. Je nutno studovat vliv teploty

plazmatu a povrchu substrátu na strukturní stavby fází v na-

nesených vrstvách, vazebný mechanismus povlaků a odolnost

proti mechanickému a korozivnímu opotřebení. Dblast největ-

šího zájmu v současné době je soustředěna na plazmatické ná-

střiky typu WC-Co, WC-NiCrB, CoCrAlY, ZrO^TiOy, ZrO^-Y^j,

Al-O-j-TiOp, Al-O-j-NiAl aj. pro aplikace především v oblasti

povlakování dílů a součástí používaných v energetickém a

chemickém strojírenství.
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Eoc. In.;. Vladir.ír ČÍHAL, DrSc, SVÚC!'. G.V. Aki-c-a, Fr.; .

K PRC3LSYATICE ZirUŽSI-: SA ZVÝŽEľŤCH TSFLCT A TL-.Kľ F.'.C :,LC"-

ZSNÍ CITLIVCETI AtETEľOľlICKľCH CCSLÍ A SLITIN Kľ PE.-.£"1 írf ?:C-

RCZÍ ZA NAPITÍ

U některých c a t e r i á l l přichází v uvt.hu jejich praktic--ó

použití v pracovním prostředí za vyájích porsr.etrů - tlaku,

teploty a specii ick-.ho prostředí. Takovéto podmínky se vysky-

tuj í hlavně v ener.jet.ice a chemickém průmyslu. S o..ledem na

vyíi í parametry prostředí a jejích regulaci oe potrebne pro

ověření těchto nateriálů zkušební zařízení značně náročné.

Nejjednodušším uspořádáním pro zkoušky za zvýšených paraniet-

rů je uzavřený statický systém bes kontinuální výměny pro-

s t ř e d í . Nevýhodou tohoto systému je t o , že se může v průbě1 lva

zkoušky rr.fnit agresivita prostředí, takže ^eho pouiit í ^ři—

chási v úvahu peuze tehdy, když změny koncentrace nékteré

složky nesadí. Je to naor. právě při zkcuikách prasAéní korc~

zi ^a napětí aurtenitických ocelí a s l i t i n v prostredí s v;.--

Š J Í X Í obsahy chlor id! . Vysoký obsah chloridi zabezpečuje t o -

t i ž průbéh korozního praskání i při vyčerpávajícím se obsahu

kyslíku v prostředí. V opačném případě je třeba pracovat zu

přesno definevaného slezeni pros-ředí po celou dobu zkouiky,

což lze za j i s t i t použitím systézů s průtočr.ýr.i autoklávy, t j .

s možností kontinuální výačny prostředí . V tomto pi-ípadě lze

použít i zmenšených objemů nádob s pravidelnou nebo kontinál-

ní analýzou prostředí a tím také regulovat a udržovat složení

po celou deju experiment".

Uspořádání korozní zkSuSky mechanicky namáhaných vsorků

musí proto zaručit nejen, vhodné mechanické namáhání, ale z e j -

ména i možnost aplikace specifického prostředí na vzorek

včetně dodrženi viech požadovar-ých uaranietiii. Při tom je nut-

né vycházet z posouzení korozních napadeni, ke kterým nůie

v praxi doj í t . Z hlediska specifického prostředí je třeba

rozhodnout, zda pro zkoužku volit prostredí prucevní nebo

doporučené - standardní. Pokud pracovní prostředí mize vyvo-

lávat praskání korozí r.a napětí, je nutné věnovat experimen-

tálnímu zkoumání jv láš tě zvýoent-Ľ pozornost. Koro-ni r.'-ouôky

by měly být prováděny jak v pracovním popř. technclo^ickfc,

tak i standardním prostředí . Posř-rně značná agresivita stan-

dardních prostředí predstavuje pak maximálni možné korozní

namáhání uvažovaných konrtrakčních materiálů.
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7 doporuiovi.in.vch a užívaných zkcuáek pro sledováni pra-

sk-.ní ivoror.í za napôti za vyšších parametri bylB zvolena ve

SVÚCV G. V. nkimova a v roce 1969 zavelena zvouška za kon-

stantního osového zatížení pri usjjoříid iní E pákovým převo-

dem v autokliWu z 'icrozivzdorné slitiny na bizi niklu. Tutc

skouá>u lze r.odifikovat na uí.j<oiádáni za konstantního zat í-

žení s vnitřním přetlakem, f r i tčchto ^kouskách je možné vy-

tvořit i 'kombinované zatíženi Eilovým osovým nnraéháním kon-

stantním a cyklickým a prostředím se př ib l íž i t tepelným vý-

nóni'^ii'. v chomickóc průnryelu a v energetice. Se zřetelem na

probl 43:y pria-irniho a so':undirniho okruhu jaderných elektrá-

ren byla z-íhy snaha, přejít od zkoušek v autoklávu bez výaě-

tiy , rostľeií na zíikladě zjištěných rychlých úbytků obsahu

k.yeliku k systémom e výšenou prostředí.

Prvnír krokem v tento sir.Ěru byl ve spolupráci s Výzkun-

Nř-v;.vodovou ?.á-:ltiánou ZES k. p. ŠKCDA vypracovaný projekt

a;:tokliivovr t.T.yiky s výměnou prostředí. Realizace tohoto pro-

JP'ÍLU t-e iiour"< itečnila, nebet se nepodařilo zaj ist i t dovoz

tJ a::ových iri Vročerpadel a materiálů odolných proti korozr.ír.u

pľusk^ní za r.výSených p.irbj.etrů pro autoklávy a potrubí a do-

stíitočn'1 výrobní k«o&icity ve ÍK» D-i k- p. Proto byla v násle--

d'ijicír; oí.dobí scustředěna pozornost na dovoz systánů dcvclu-

jicích posoudit charakteristiky ^ možnosti využití vhodných

konttrukčr.ích materiálů za podmínek úzce se blížících podn.ín-

V6rn provozním. Dovoz takov-ihoto zařízení se jevil v tsto době

no jrychleóSím a ne.,0 >tim'-lnč-jšíin způsoben řešení požadavků

koi-ozniho výzkumu, v aplikacích pat požadavků jaderného proji-

ramu i dalších oborů strojírenství a chemického průmyslu.

Nejdříve to byly v rámci navázané spolupráce v několika

letech po sobS jdoucí t ř i nabídky Centre de Recherches Creu-

sot Loiře, kttrré v konečné podobě představují t ř i autoklávo-

vé linky pro základní zkoušky materiálů s cirkulací prostředí

simulujícím v jedné z linek podmínky primárního okruhu reak-

torů PWR a BViR, v druhé linoe podmínky prostředí se zvýšenými

obsahy chloridů, mořské vody nebo sirovodíku ve vodném pros-

tředí , konečně ve t ř e t í pak podmínky pro korozní prask-Aní

v louzích, které nevyžadují cirkulaci prostředí. Do konečné

nabídky byl zahrnut i puliwtor s autokltóvea pro zkouSky ko-

rozní linavy a stroje pro zkuuáky s pomalou konstantní rych-

l o s t i deformace.
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Pozdější nabídky, vyvolané jednáním SVÚCK, byly od fy.

LTS Z USA a Oy Huber z Finska. Tato zařízení OSOU SVC;Í zá-

kladní koncepcí podobná, l i š í se částečně technickýr. a prog-

ramovým vybavením. Zařízení fy. IÍTS bylo vyvinuto na základě

zkušeností předních korozních pracovišt USA a podobná zaříze-

ní jsou v současné době v provozu v řadě laboratoří. To ur.ož-

ňuje firmě Í.1TS nabízet i bohaté programové vybavení, montáž

apod. Na běžném zařízeni je možné zkoušet vzorek rn.axir.alni

tlouštky 25 mm. Pro tlakovou nádobu reaktoru je váak třeba

zjiátovat podklady na vzorcích větších tlouštěk. Pro vzorky

větších tlouštěk dodala fy. I.:TS experimentální zařízeni K\VU

Stuttgart . Zařízení nabízené firmou Oy Hube.' sestává z obě-

hové smyčky pro zkušební prostředí, kterým může být chladivo

primárního okruhu tlskovodnich reaktorů, ze dvou autoklávů -

18 1 pro vzorky Iónové mechaniky maximální tlousiky 50 nrc -

3,5 1 pro zkoušky za ponsalé rychlosti deformace, z hydraulic-

kého zatěžovacího mechanizmu - 10 kN, cyklické namáhání a z

mechanického zatěžovacího zařízení a soupravy pro elektroche-

mická měření v orostredí vysokých parametrů.

Vzhledem k tomu, že se zřetelem na problémy paregeneru-

torů se jevily oprávněnými připomínky k využití výsledků,

které by bylo možné získat na těchto zařízeních, byly zpra-

covány nové technické požadavky a vyžádány nabídky od japon-

ských firem Mitsubishi a Sumitomo / v kooperaci s Kokushiu

Electr. works / na dovoz tlskovodrsí autoklávové linky pro

zkoušky korozního chování horizontálně uložených vzorků PO

trubek v podmínkách sekundární vody o teplotě 283 °C s tepel-

ným tokem 4,2 kJm h a při teplotě vnitřního povrchu trubek

330 °C, vybavené analytickou sevcl a řídicím počítačem, kte-

rý na základě naměřených hodnot reguluje celý cirkulační sy-

stém a přípravu vody.

I když se SWCM nepodařil dosud žádný z výše uvedených

záměrů, je třeba zmínit, že v ČSSR jsou dnes j isté možnosti

zkoušek za zvýšených parametru. Tak reaktorová ssyčka v ÚJV

Řež simuluje tenrohydraulické, chemické a radiační podnínky

tla'-:ovodních reaktorů, přičemž se v posledních letech zasers-

j í experimenty i na sledovaní korozních jevů v podmínkách ra-

diace. Zabudovaná redox elektroda pr".běžně monitoruje re-ux

poteciál ci-ladiva a výrazně reaguje na spouštění a havarijní

odstavování reaktoru.
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Znďna potenciálu potvrzuje přítomnost radiolytických zněn

vodního prostředí. ExL-eriiiont^lní výzkum degradace vlastnos-

t i natcri'ilu aktivní zóny ze současného působení rsdiace, ko-

roze a mechanického namrhár.i je velmi náročný, avíak pro za-

Tiátřni bezpečnosti a spolehlivosti provozu jaderných reak-

torů je nezbytný, iiadiace ovlivňuje korozní potenciál kovu

a významně mění složení chladivá primárního okruhu. 2 řady

prací vyplývá, že reaktorové záření neovlivňuje prakticky

rychlost koroze s'istenitických korozivz^orných ocelí, u per-

litických oceli se rychlost koroze údajně zvyšuje o 48 %.

Ve VJHŽ Dobro byly z nabídky fy- VIS využity některé

prvky pro vybudování zkušebního systému pro zkoušky materiá-

lů určených pro jalernou energetiku. Princip tohoto systému

vychází z tlekovacíř.o čerpadla, ohříváku, oběhového čerpadla

n z'-jjcbniho aitiicl;-vu. Ckruh úpravy a měření kvality koroz-

ního prostředí uinožňujp udržovat sptlu s řídícím systémem

dlouhodobě stálé parametry. Variabilita zkušebního systému

vyplývá z možnosti provádění zkoušek různých typů ve vodním

prostředí, a to

- 2kouáky při definované teplotě, tlaku, složení korozního

prostředí,

- zvoučky pí i definovaných poranietrech za statického nebo dy-

namického mechanického zutíženl zkušebních vzorků,

- zkoušky za udaných parametrů s vytvářením teplotního spá-

du na spoji trubka-trubkovnlce.

Na Katedře energetiky VŠCHT Praha byl vybudován vysoko-

teplotní experimentální vodní okruh pro zkoušení materiálů

v simulovaných provozních podmínkách až do parametrů primár-

ního okruhu WEii 440 a 1000 » . Tento systém mize též poslou-

žit k rozvoji poznání předevúím v oblasti vlivu prostředí

a 3eho složek na životnost materiálů v extrémních podmínkách

a to nejen jaderné enerfcetiky, ale i průmyslu chemického

a jinde. Zařízení je vybaveno samostatnou zatěžovací jednot-

kou - elektromechanickým zatěžovacím strojen INSTRON 1362

spřsženým s autoklavovým systémem Backerville se sl it iny 625

pro zkouäky do teplot 350 °C a tlaků 16 Wa, ve kterém je za-

budován vysokoteplotní indukční extenzometr umožňující sniirat

rozevřeni na vzorku typu 1/2CT. Přídavné adaptéry ui".ož.ňají

použití tyčových a trubkových vzorků. Vzorky lze izolovat od

tělesa autoklávu použitím izolačních kroužků na bázi
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Tři z pěti průchodek do autoklávu jsou izolované elektricko

vývody ke snímání elektrochemických Jat, korozních potenciá-

lů, polarizačních raů-.-ení, rr.ái-eni metodou střídavé impedance

apod. Protaženi:n kapiláry jednou z průchodek je možné zatěžo-

vání vzorku tvaru trubky tříosový/n zatížením.

Vysokotlaký vodní okruh pro uir.oínění obměny nrostřc-dí

v eutoklávu D tin zajištěni definovaného složení byl vypro-

jektován n. p. SIGMA Modřany. V tomto okruhu je též počítáno

s umístěním včtáího počtu vzorků a s možností změny průtoku

prostředí až do 4C0 1 h . Okruh je vybaven možnosti automa-

tické analýzy vody co redukci tlaku, úpravy provodních a che-

mických režimů v cele™, rozsahu primárního a sekundárního ok-

ruhu jaderných elriktr^ren . Automatická analýza kvality vody

zahrnuje ^ôiátäní -šrné vodivosti / 0 až 5 S cm" /, pH a kon-

centrace rozpu-itěn-ího kyslíku / 0 až 2CO ppb /. Úplný automa-

tický chod celého zařízení je řízen japonským řídícím počíta-

če..-. YHV.PACK ľ.'ňliK II., který lze propojit s řídicí- syst-r.en

Iľ'Ĺ.'i'RCľľ, což dovoluje sledovat šíření úr.-.-.vové trhliny za kon-

star.tniho rozkmitu faktoru intensity napětí j\K. Systeai ur.ožňu-

je sledovat i náchylnost ke korcrniiru praskání za por.alé i:on-

stiintní ryehlosti defor^nce rychlostí 1C~ s~ .

Výše uveden-í systémy a i ty, které ;EOU po>'isovi:ny v li-

teratuře a nabír.env'ci daláíni výrobci, r.â í bua jednoúčelové

použití nebo mají stavebnicový charnkter a dovolují víceúče-

lová použití pro zkoušky r.ateriálů v razných prostředích, za

různých paranetfá a způsobí ;sté:ovir.í. Systémy s výmenou pro*

středí lze všeobecně rozdělit na stratové a bez:;trntovú. 17

ztrátového syst-ítr.u odchází zkušební prottředí z autoklivu do

oJ-padu na rozdíl od bezztrétoveho, kdy se vrací zpdt do zásob-

ní nádrže popř. k úpravě.

Vzhlodr-n k relativně vysoko cen? a dovozní náročnosti se

dlouhodobě nejeví reálným dovoz tak<n'<Sho zařízení, které by

splňovalo podmínky zkoušek praskání korozí za napřtí s výsř-

nou prostředí ve r.kuáebnich autoklnvech. Vvsnan zkoušek za

zvýšených pararaetrů nás váak vedl, jpkc pracoviště zabývají-

cí se touto probl. r.iatikou, k inJivid íálni stavbč zkušebního

nařízení v sierích naáich reálných možností s niniiaálr.íM in-

vestičními náklady. Ve spolupľici s Katedrou nauky o tvŕ: • ,

sléváni a svařování FS ČVUT Fraha osme přikročili k úprave

a stavbě zkušební linky pro zkoušky za vyáSlch paransetrů s vy-
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uiitím stávajícího systému ve SV'JCM pro zvouäky ve statických

podmínkách a to s ohlodem na vhodné rnatffialové obsazení au-

toklávu i pro relativně u^rerívní podmínky. Pochopitelně, že

k potrebám průmyslových požuUavků, z nichž vyplývá rozdílnoet

Ľpccifických prostredí, by bylo třeba pro universální řešení

vybudovat minimálně tři i.ar:ostatné zkuSebnl linky pro zkoušky

- v prostředí odpovídající parametrům priavárního a sekundár-

ního okruhu jaderných reaktor! ve vodách obsahujících kys-

lík, kyselinu boritou, soli lithia, chloridy / do O sl pps /,

- v prostředích znečištěných chloridy, rcoŕEké vody, za příto-

mnosti sirovodíku především pak chemického průmyslu,

- v alkalických prostředích různých průmyslových odvětví, ve

kterých není vždy podmínkou systém s výměnou prostředí.

Linky lze uvažovat konstrukčním uspoř-ídaním a řešenín jako

totožné, jo však nutné volit vhodné materiálové obsazení pod-

le uvažovaného korozního prostředí v částech vysokých para-

metrů. Navržon^ zkušební linka je určena pro práci s demine-

ralizovanou vodou s příslušnými chemikaúlicmi a úpravou obsa-

hu kyslíku na požadovanou hodnotu. Toto prostředí projde mě-

řící jednotkou nebo přímo k vysokotlakému čerpadlu, kterým se

pres předc-frřev čerpá do zkušební jednotky s vyššísi parametry

tloku a teploty. Ze zkušební jednotky, v níž jsou vzorky za-

tčžovány zatůžovucí jednotkou, prostředí odchází přes přede—

hřev, kde předáním tepla se částečně ochladí. V chladiči se

dochladí na teplotu vhodnou pro měření parametrů prostředí

po výstupu 7.e skuďební jednotky. Redukčním ventilem je zre-

dukován tlak na hodnotu tlaku atmosferického. Prostředí pak

po proměření parametru vystupuje ze zkušební linky nebo j*a ho

možné vracet do zásobníku pro úpravu prostředí a obsahu kyslí-

ku. Materiál pro linku musí splňovat požadavky nejen pevnost-

ní, ale musí dokonale odolávat koroznímu namáháni a být neteč-

ný k procházejícímu zkušebnímu prostředí. V našem případě je

velmi důležité, že máme k dispozici autokláv a části potrubí

z materiálů vysoce odolných získaných v ranci spolupráce se

Centre de Recherches d'Unieux, UNIREC, které zaručují regulér-

ní průběh zkoušek. V úzké spolupráci s ÚJP Zbraslav, kde jsou

bohaiC skuSenosti s technikou vysokých tlaku, se realizuje

oživení tlakového korozního creepu v nové podobě umožňující

spojitou výmenu prostředí s přesně definovaným složením a se

zamířením na závažný problém korozního praskání PG trubek.
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Jiŕ£ TCl'JUi, ?ro.T.. -yz«, Výzkur.r.ý ústav er.er-etický, I-i-.-.h:.
PROBIEMATIKA KCtOZÍ II. OKRUHU J3 TYPU W E R

Z porovnání poC.T.íaok pro voir.í reulr. II, okruhu CJ. -.ypu
VYER n tepelnýrd. elektrE:rnn:."!i na fosilní paliva vyplvv.'..;í vvr.
podstatné rosňíly, -eplosraěnns plochy p-rorenerútorů íľG) u
bloků T.'Z'Ä 44C jsou a u bloků 772?. 1CCC budou s uustonitisk-í-
ho materiálu citlivého na vyríí koncentraci solí a ve cr.-vľlr.é
části II. o'«:x-uhu protahá vysokoii rychlostí nokri ?ára, pod-
statně zvyšující erozr.í korozi uhlíko.tó oceli ces les1-?* £»ifi
tyto rozdíly r.eč=ou r.atía z korozního hledi3ka '̂ es vdíných
problénů*

"eplasnSnnů plochy ?G i sou náchylná !•: důll:ovó korozi a
ke koroznímu přečkání, coš způsobují sole, sajnána chloridy,
přítonsná v íG-voäš, Iľspí'íznivý účinok ohloi-iaú se r.« teylo-
snCnných plochách 7G zvyšuje nlkolikei;;''i.ov;".-.: sah.'»5tcv:'r.ín:
solí pod národy o::irli pri vysokých tspelnj'oh "ocích, 2ej:rLr.a
v nístech oneze:iá cirkulace, ss-.př. ve iz-irbiniích .:ieci I.;-
trubVrou a up£nl-:ou« ľro prollouSení Livo'cr.-jĽti ^ rní.'.oní poru-
chovosti 15 ;e ".i'-tno ss;istit nap.í;'ocí vo:lu z co rc;:-.ií:?í
koseeíi-raoí solí a produktů koroze.

U bloků T::Č. -4G de již v ľG-vodš, dík kcrtin-iálnín;u
odluhu, HÍĽ1::Í l:oricentrace solí. I'i;i do":.r-á £;epurcci ri.7 v IG
pľ-echází do páry s únosem, i'5-voáy (dle î-.r:.:.̂ • e r.a::. J,1'3 ;".)
IT.S.1Ú část selí, rcspustr.ost solí v pfďe '̂e pro r.ízS:,? tlrk
zanaďcatalr.d. '..v. výsxupu z Vľ-dílu turbir.y Je v ptU-9 u bloků
"TĹ3. ~-'rO $iZ oca 12 5T vody, u clokú VVllli 1„;; ;iii ocn. 13 ť.'
vody, která obsahuje pro velni nízký rasiriovticí kooficier.t
prakticky v5ec'u:y sole. ľr.to vodu se c vysokou újin::ost£ od-
loučí v následujících separLÍ*;oroch cáry z. vr.'.cí so s r.:.vú:"o-
cí vodou do TG. i:?. :."~-díl turbiny a :o kondor.sr.cG p_'ich:!zí,
resp. hude přicházet již enor̂ ir.:; čistá pára, v kl:\sicki? te-
pelná enerectice nedoisaiitelr.á. Z tohoto hlediska ^lo.tíí,
resp* bude slouilit úprava turbinového koruien;-..'.-,!: i'.:;) iesn
pro zachycení solí, vniklých do konder.Ľítu netaoností kon-
denzátoru vůči chlcdicí vodé. Pii toa.icr.: kor.dsr.sitoru 30
zdrojen solí v okruhu jen hyirolýza io:io::ú v ílľ. a nejistoty
v dávkovaných re?, -.entech, přídavná voda. :M-Q velr.i -r.lý podíl
se neuplatní, 1 pľpi provozu ÍVIC Jrsu sole -z okruhu prrl:íicky
odvádčny ^an o£lu'::ess e. odkalaa ?G.
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Jnko pi-"?l:lnd enormně čisté páry v Jív s Y73R lze uvésti
rozdíl v rychlouti koroze rotorových lopatek KT-dílu turbiny,
kde je rici!:o Jrorosí, zpÚĽoberíýcli vyl S í Koncentraci solí
v kapkách rokró páry. Ua tzv. V/ilconovo linii, kde :;e tvoří
prvá vlhkost, přejde pro velmi nízký rozáulovací koeficient
podnttitná čt'st solí do této prvé vlhkosti v páře, tím se pod-
statnS ve vodní fázi zvýší koncentrace solí a tím i acresivi-
ic. vodní ííÁ2Ci

V klasické tepelné energetice se korozní praskání lopa-
tek vyskytuje u turbin velkých výkonů a stalo se velni tíži-
vým celocvc-tovýra proMéraoai, V CíiSU jsou značné potíže u tur-
bin 200 :."'.'. V literatuře jsou uváděny názory, Se nelze v kla-
sické tepelné energetice vyrobit tak čistou páru, aby koroze
neprobíhal.-!. I.aproii tomu v jaderná enercetice u turbin
200 M.V byly v Č:.iXí po 6 letech provozu nalezeny na predpokla-
danom místo jiouse ojedinělé důlky i nax. 0,5 ma (2G 21 v EBO),
dokonce po 0 letech provosu predpokládacs EÍsto bylo zcela
Lez koror-níci: dúlkú ÍÍC 11 v 330). Jak jsen ^iž uvedl, tato
enor:.Tně cicl:" p:iry se dostihuje v J3 typu W 3 H již velmi čis-
tou rG-vodou a dvojí nexirirací - v PG a v separátorecli páry -
není vřl.ik í;o:;Tiýia spÚRobcsi docažitelná v klasické tepelné
energetici:, ypr.kuji, :íe při tak čisté páře slouží Ú5?K jan pro
2!ic}iyceJií oolx, vniklých do kondenzátu natesnostini kondenzá-
toru.

Velmi tiT.ivý:.-. e dosud nevyřešeným prcfcléraen je erosní
kokose uclo/tované uhlíkaté oceli mokrou parou při vysoké rych-
losti proudění'. Vysokou rychlostí proudění vodní fáze na po-
vrchu oxiôickó vrstvy přechází ozidická vrstva do vodní fáze
ve íormo To (OH).,. ÍJbytek osJdieké vrstvy způsobuje Binenaová-
ní její tlouľiíky, š/n5 cc zvyšuje rychlost difúze vrstvou a
tím rychlost její tvorby. A právě rychlý růst ochranné oxi-
dické vrstvy spůcobuje vysokou rychlost úbytku vlastního ma-
teriálu. Z ejiťpcriccntů je snánio, že erozní koroze závisí na
teplotě vody, na hodnoto nlí, na koncentraci telesa, oxidují-
cích a redukujících slovkách, na složení oceli a pochopitelné
na rychlofti prouáoní, tvorbě vírů c podílu vody v páře. Pro-
to se ĽiUitelniJ vyDujo koncentrace kolesa v kondenzátu topná
páry VJO r. Kc,1.-c;na v separátu. Výsledky koncentrace železa
(>'£:• 1" ) » K'..-.e:ií vodního režiimu íiapř. r.:j 1. bloku v EDU
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v závislosti na hodnotě pH jsou uvedeny v následující

tabulce.

V z o r e k

Kondenzát před ÚIK
Kondenzát za filK
Kondenzát za EIO
Kondenzát topných par VTO
Separát
Nap. voda před VTO
Nap. voda za 7T0

Kodnc
8,4

10

CVI
CVI

17
162

14
17

ta pH

10
2
2

15
154

12
16

nao. \
8,8

10
1
2

12
140

10
14

ody
9,0

10
1
2
8

121
8

11

9,2

10
1
2
4

96
5
8

Typická závislost koncentrace železa na hodnotě pH a vý-

sledky prohlídek zařízení dokládají, že se jedná o erozní ko-

rozi mokrou parou, proudící vysokou ry=hlo3tí. Erozní korozí

se zvyšuje jednak rychlost zanášení teplosměnných ploch PG

s rizikem důlkové koroze a korozního praskání, jednak se zvy-

šuje poruchovost a nároky na údržbu v místech napadených

erozní korozí. V 230 7-1 bylo nutno opravit a vyplátovat pa-

rovody středotlaké páry. Erozní korozí byly rovněž napadeny

převáděcí trubky topné páry do článku přihřívače I. stupně a

horní část těchto článku, dále potrubí V. odběru. Byla již

provedena výměna převáděcích trubek a potrubí V. odběru.

Rychlost erozní koroze lze snížit zvýšením hodnoty pH,

jak je patrno z uvedené tabulky. Poněvadž rychlost erozní ko-

roze závisí též na hodnotě pH vodní fáze, nepříznivě se uplat-

ňuje rozdělovači koeficient amoniaku (K>1), zejména při niž-

ším tlaku. Podstatné zvýšení hodnoty pH je omezeno zvýšenou

rychlosti koroie uusasi v kondenzátoru, za maximální hodnotu

pH lze považovat hodnotu pH v rozmezí 9,2 - 9,3. Další n zá-

važným omezením je nutnost velmi časté regenerace ionexů

v 3TK při vyšší koncentraci amoniaku, nebot po průniku amo-

niaku směsným filtrem podstatně stoupá průnik solí. Zde je

omezení podstatnějSÍ (isaz. 8,6 - 8,8).

V EBO V-1, kde není instalována úprava kondenzátu, a kde

je proto hodnota pH omezena pouze mosazí v kondenzátoru, je

II* okruh provozován při hodnotě pK 9,1 - 9,2. Koncentrace

železa v napájecí vodě se pohybuje na průměru cca 9 Aig.l"
1
.

Kaprotj tomu v 230 7-2, kde pro 100 & ÚTK je provozně únosná

maximální hodnota pil cca 8,6 - 8,8 a bloky jsou provozovány
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při hodnotě pH cca 8,5, je průměrná koncentrace železa v na-

pájecí vodě CCT. 18yug.l"
1
. Přibližně táž situace je v EDU

(4 cca 17^ug.I"
1
). Z výsledků měření ĽGÚ lze odhadovat, že

cca 85 - 95 5ó železa V napájecí vodě pochází z erozní koroze.

Rychlost erozní koroze lze potlačit snížením rychlosti

proudění, změnou geometrie protékaných částí a snížením podí-

lu vody v páře* Sato opatření jsou ve většině případů nerea-

lizovatelná.

Rychlost erozní koroze lze potlačit až zastavit volbou

odolnějších materiálů. Již i nižší koncentrece chrómu a mo-

lybdenu snižují rychlost erozní koroze* Příznivé působení

chrómu je dokumentováno úbytky korozních kuponů, které jsme

vložili do proudu páry (rychlost cca 45 m.s" , 12' 53 vody) na

vstupu do separátoru páry. Úbytky různých ocelí za palivovou

kampaň byly zjišťovány v EBO na 1. bloku při hodnotě pH 9,2

bez dávkování hydrasinu a v SDU na 1. bloku při hodnotě pH

3,5 s dávkováním hydrazinu. V následující tabulce je rovněž

uvedeno relativní zvvSení odolnosti ocelí v porovnání s ocelí

11 523.

Ocel

11
15
15
15
17

523
128
320
313
246

Obsah-
chronu

/«/
-

0,6-0,
1,1-1,
2,0-2,
19-22

75
4
5

EBO, ?Hž2,2 bez i:5Ha

úbytek
/:an*/
0,610
0,151
0,113
0,005

-0,009

re l . zvýšení
odolnosti/-/

1,0C
4,04
5,40 v
122,0

-

EDU, pHS8,5 £
úbytek

/ns/
0,383
0,012

-0,017
-0,029

rel. zvýšení
odolnosti/-/

1,
32,

00
42

P

Z tabulky je patrno zvyšování odolnosti ocelí s rostou-
cím podílem chrómu* Docházíme však ke sporu, který zatím ne-
můžeme jednoznačně vysvětlit. V EBO, kde je v napájecí vodě

při daném vodním režimu koncentrace železa cca 9 yug.l""
1
, jsou

úbytky kupónů z oceli 11 523 vyšší proti 'EDU s koncentrací

železa v napájecí vodě cca 17 yUg.l"
1
 s nižšími úbytky kupónů

z téSe oceli.

Na základě literatury a kupónových zkoušek bylo k.p.

ŠKODA doporučeno a bloků W E R 440 aplikovat pro výrobu sepa-

rátorů - přihřívačů a pro opravy erozní korozí zeslabených

míst na ohrožená místa ocel 15 128 a 15 313, pro bloky W E R

1C00 pro separators - přihřívaee e pro potrubí tytéž oceli

a odhadem míst vysokého ohroženi.
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Vyloučení s l i t i n mědi ze I I . okruhu dává nožnost pod-
statně zvýšit hodnotu pH. Pro teplosměnné plochy kondenzátoru
se doporučují s l i t i n y t i t a n u či austenitická ocel. Ve Švédsku
po přetrubkování mosazného kondenzátoru titanem a po zvýšení
hodnoty pH na 5,5 poklesla koncentrace železa v napájecí vodě
z 20-50 n g . I " 1 na 5-10.ug.I" 1 . V HSR krátce po přetrubkování"
mosazného kondenzátoru austenitem a po 'zvýšení hodnoty pH na
oca 10 poklesla koncentrace železa v napájecí' i ode z cca
14 jug.l" 1 na i 2,3 ug . l " , po cca 2 le tech provozu až na cca
1 iUg.l" 1 . Při následné rev iz i nebyly nalezeny ani náznaky
probíhající erozní koroze1, úsady oxidů železa v PG byly mi-
nimální, podstatně se s n í ž i l a koncentrace s o l í y PG-vodě
přesto, že nebyla v provozu Ú7K, neobjevil se zatím ani ná-
znak pokračující koroze PG-trubek.

U bloků WER 440 i WBR 1000 by nám náhrada mosazi s l i -
tinou t i tanu (předpokládáme dlouhodobou těsnost titanového
kondenzátoru) uinožnila provozovat I I . okruh bez ÚTK p ř i vy-
soké hodnotě pH (9,6 - 10,0)* Od tohoto vodního režimu lze
dle l i t e r a t u r y v souhlasu s extrapolací výsledků měření EGU
odůvodněně očekávat následující přínosy:
- Zastavení erozní koroze I I . okruhu a -tím až řádové snížení

koncentrace železa v napájecí vodě, snížení rychlosti růs-
tu úsad oxidů na taplosměnných plochách PG a vyloučení nu-
cených odstávek, oprav až výměn č á s t í zařízení I I . okruhu
pro napadení erozní korozí.

- Podstatné snížení koncentrace so l í v napájecí vodě a tím i
v PG-vodě. Spolu se snížením rychlost i růstu úsad oxidů a
prodloužením doby mezi chemickými čištěními FG se sníž í
poruchovost PG a počet vynucených odstávek a prodlouží se
životnost PG.

- Za předpokladu zálohové 100 % ÔTK, společné pro dva bloky,
se uspoří 50 % investičních nákladů na ÚTK, regenerační
činidla a s tá lá obsluha, sníží se koncentrace amonných
iontu v odpadních vodách.

- Vyloučí se odstávky bloku pro netěsnost kondenzátoru,
způsobenou korozí.
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Ing. Milan PRAŽÁK CSc, SVÚOM Prahe

KRITICKÁ KONCENTRACE CHLORIDU PRO BODOVOU KOROZI NEREZ OCELI

Podle katalogů výrobců nejsou austenitické* chromniklové

nerezavějící oceli typu CrlBNUOTi /např.ČSN 17 247/ uváděny

jako odolné vůči chloridům. Přesto se používají na výrobu za-

řízení, která přicházejí do styku a roztoky s obsahem chlori-

dů - např s RA odpadními roztoky, s užitkovými a chladicími

vodami. Přítomnost chloridů vSak často vede k napadení bodo-

vou korosí, která je nebezpečná zejména tehdy, kdy nečekaně

rychlou perforací stěny může mít únik media závažné důsledky.

I kdy* určitá hranice přípustné koncentrace chloridu

existuje, nebyla dosud spolehlivě stanovena. Stoffels a

Schwenk /I/ uvádějí kritickou koncentraci mezi 35-350 mg 1~

chloridu v roztoku 1 % hmot. kyanozelezitanu draselného. Sto-

lica /2/ uvádí 3500 mg I'
1
 chloridu v 5% hmot. kyselině síro-

vé při anodické polarizaci. Barbossa a Scully /3/ uvádějí ca

270 mg 1 . Tyto hodnoty kritické koncentrace však nemají

obecnou platnost: jsou příliS vysoké vlivem přítomnosti dal-

ších složek roztoku.

1. yzé .iemný vliv chloridu a ostatních složek roztoku

Účinnost chloridu na vznik bodové koroze - vyjádřené /4/

potenciálem bodové koroze E_
c
 - vzrůstá s jeho rostoucí kon-

centrací [Cl~] , avSak vlivem konkurenční adsorpce /3-5/ na

pasivním povrchu oceli tato účinnost klesá /je inhibováne/

s rostoucí koncentrací ostatních aniontů přítomných v roato-

ku [An""} • To lze vyjádřit zjednoduSeným vztahem >:

E « A • B l o g 1
[ci-J

Inhibiční účinnost různých aniontů je různá.
Jestl iže *•—osní potenciál oceli E e o r /ovlivněný např.

přítomností oxidačních látek v roztoku/ je pozitivnějSl opro-
t i potenciálu bodové koroze

*cor
E
pc

je splněna /$/ podmínka pro vznik bodové koroze. S rostoucí

hodnotou potenciálu oceli E»
o r
 tedy pravděpodobnost bodové

koroze roste, ale pouze do transpaaivačolho potenciálu K* ,
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kdy ploSná koroze vyloučí bodovou korozi. Doséhne-li tedy

B hodnoty \ , platí:

B
t -

 A + B l 0
«b^=r-1

 3

krit

Příslušný poměr koncentrací chloridu a ostatních aniontů je

kritickým pro možnost vzniku bodové koroze, a to již bez o-

hledu na reálný korozní potenciál oceli. Podobný vztah pro

tutéž ocel nalezl již Kuzub /7/ pro inhibičnl účinnost dusič-

nanu a kombinoval s vlivem teploty /vyjádřeno v normalitách

i lL
 •" ' « 0,003 t - 0,0165

ve °C/:

krit

Ze závislostí 1 a 4 vyplývá, že pro vznik bodové koroze

není určující sama koncentrace chloridu, ale poměr ke koncen-

traci ostatních aniontů. V čistém roztoku chloridu jsou pak

přítomny vedle Cl~ pouze. anionty 0H~ v koncentraci odpovída-

jící pH roztoko.

2. Stanovení a výpočet kritické koncentrace chloridu

Pro ocel CSN 17 247 jsme stanovili kritické poměry kon-

centrací chloridu a dalších aniontů - dusičnanu, síranu a hy-

droxidu /podrobnější údaje jsou uvedeny v lit.8/. To jsou nej-

častěji přítomné doprovodné soli ve vodách s výrazným vlivem

na účinnost chloridového lontu. V některých roztocích to vsak

mohou být i dalSí látky - zejména chromeny, dusitany, fosfo-

rečnany, chloristany a j.

Provedli jsme korozní zkoušky jednak za přítomnosti chlo-

ridu železitého, jednak elektrochemická měření intenziostatic-

ká /6/ a modifikovaná měření po tenči ostatické.

Potendodynamická měření jame vedli v rozmezí potenciá-

lů -0,5 až +1,5 V /proti nasyc.kalomelové elektrodě/ trojúhel-

níkovým kmitem potenciálu rychlostí * 1 mV s"
1
 s omezením ma-

ximálního proudu na 0,4 mA cm" . Za rozhodující pro úplnou

inhibici byla brána shoda repasivačního potenciálu B ^ s B
t
.

Příklad takového měření s materiály CSU 17 021, 17 247,

17 347 a 17 353 - t.j. typy Cr13, CriSNilOTi, Cr18N110Mo2Ti

• Crl8R112tfo3Ti - v roztoku 1 g l"
1
 HeCl a 0,05 g ľ

1
 HaMO,

při 25 °C je uveden na obr.1. U tří ocelí lze odečíst na



- 34 -

stoupající TětTi křivky depasivačni potenciál E^ a u klesa-

jící repasivačnl potenciál £ _ /zde pri j • 1 A m /. U oce-
li CSN 17 353 v daném prostředí však již oba potenciály pře-
ktačujl B

t
 /při ca 1,1 V SCE/ a k bodové korosi nemůže do-

cháset.

Použité roztoky obsahovaly chlorid ve 3 úrovních kon-

centrací: 11,6; 0,96 e 0,056 g l"
1
 Cl". Ostatní soli - NaOH,

NagSO^ a HaKOj - byly dávkovány tak, aby se dosáhlo kritické

koncentrace z obou stran. Pro zjiStění event, synergického

efektu byly dávkovány i kombinace těchto solí. ZkouSky se

prováděly při 25 °C:
f
 teplotní závislost byla zjislována u

u kritické koncentrace dusičnanu, a to při teplotách 25, 50

a 70 °C.

Elektrochemická měření i korozní zkoušky /6/ shodně po-

tvrdily, Se skutečně existují kritické poměry chloridu a in-

hibujících aniontů podle vztahu 3, které jsou platné ve sledo-

vaném rozsahu koncentrací chloridu.

Při kombinaci více aniontů jsme zjistili prostou additiv-

ní závislost bez synergického efektu. Účinnost chloridu s te-

plotou roste rychleji neš účinnost inhibitoru, a to exponen-

ciálním způsobem.

Na podkladě těchto údajů jsme sestavili výraz pro kri-

tické složení roztoku a teplotu - index bodové koroze 1 ,

vyjádřený v koncentracích g 1" příslušných látek, teplotou

t ve °C a platný pro ocel typu Cr18Ni10Ti:

PC 4
 í

m
íl

 +
 0»'8 [soj*] • 1,5 [OH~]

Při I > 1 může k bodové korozi docházet; při poklesu

I
 c
 < '• koroze rychle klesá. Vliv sulfanu /HgS/ je zachy-

cen pouze semikvantltativně výrazem, který naznačuje jeho

velkou stimulační účinnost /9/.

Z výrazu 5 lze vyjádřit kritickou koncentraci chloridu

Jkrlt
 p r o v t n i k

 bodové koroze, vyjádřenou v g 1" , a to

vztahem 6, /na nesl.stránce/.

V čistém roztoku chloridu se uplatňují jen Cl" a OH""

ionty, takže výraz 5 lze převést na hodnotu kritického pH

pro bodovou korozi oceli typu CriBNilOTi výrazem 7:
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4 [HO^] + 0,18 [sof"] * 1,5 |0H~]

20,05/t-25/ . ( , + ,oo [H2S])

» 12,4 + log [ ď ] +0,015 A-25/ 7

Ifá-li roztok pH nižší než pHLc , bodová koroze nuže probíhat.
Např. při 0,04 g l" 1 chloridu při normální teplotě je přibliž-
žnS kritické pH^ = 1 1 .

3. Závěry

Výsledky formulované do vztahu 5 až 7 je možno použít

pro prognózu vzniku bodové koroze oceli sledovaného typu

v roztocích o známém chemickém složeni a teplotě v udaných

mezích /t.j. 0.058 až 11,6 g l"
1
 Cl* a 25 - 70 °C/, reap.pro

určení hranice odolnosti této oceli.

Sledovanému rozmezí koncentrací chloridů odpovídají něk-

teré technické vody, brakické mořské vody, odpadní RA rozto-

ky v jaderných elektrárnách a pod.

Výhodou použitého postupu je, že je počítán pro nejpřís-

nější podmínky potenciálové a není tedy třeba již uvažovat

vliv oxidačních složek roztoků /Fe^
+
, O

2
 , Cu

2 +
 a j./. Pod-

mínky odpovídají stagnujícímu prostředí. Dostatečná spolehli-

vost je ověřena korozními zkouškami. Spolehlivost odolnosti

roste ovSem se snižováním indexu bodové koroze pod 1 • 1.

Použitá metodika počítala též s vlivem definovaných

Štěrbin, avšak chováni větších štěrbin jift nelze spolehlivě

určit.

Vysoké pH roztoku se podle vztahu 7 příznivě projevuje

prakticky až asi od pH » 10: v širší oblasti neutrality je

koncentrace inhibujících OH" iontů nevýznamná.

Zjištěná kritická koncentrace chloridu platí pro správ-

ně zpracovanou ocel i povrch.

Jestliže index I vypočtený na podkladě předem známé-

ho složeni média převyšuje hodnotu 1 /nebo je jí příliš blíz-

ký/, je třeba zajistit korozní odolnost bufl volbou výše lego-

vaného materiálu, anebo jinou ochranou. Tou může být záměrná

úprava média dávkováním inhibitoru, anebo velmi účinná, ale

dosud zřídka vědomě využívaná ochrana protektorem /10/.
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Zjlštěaé vztahy platí pro posouzeni nebezpeč! bodové a

zčásti i štěrbinové koroze oceli Cr18Ni10Ti. Nejsou určeny

pro posouzení nebezpefil korozního praskáni za napěti a koroz-

ní únavy, i když určité analogie souvisejíc! s účinky chloridu

lse 1 zde očekávat.
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Ing. Naděžda LEHKÁ, C S c , Ing. Katarína VRAŇÁKOVÁ, CSe.,

Výskumný ústav zváračský, Bratislava

VPLYV OPRACOVANIA POVRCHU NA KORÓZNE PRASKANIE AOSTSNITIC-

KÍCH OCELÍ

Nehrdzavejúce ocele sú v pasívnom stave náchylné na

rôzne formy lokálnej chloridovej korózie. Nemalé problémy

v dôsledku korózneho praskania /ďalej KP/ spôsobujú pri pre-

vádzkovaní najmä austenitické nehrdzavejúce ocele /ďalej

ANO/. Napr. podľa /~1_7 môžu byť ANO vystavené reálnemu ne-

bezpečenstvu KP aj bez príspevku akýchkoľvek pôsobiacich

vonkajších napätí, alebo zvyškových vnútorných napfití po

zváraní, ak sú vystavené účinku prostredí a ď - aniónmi pri

vyšSích teplotách. Táto nepriaznivá vlastnosť ANO je spôso-

bená ich nízkou medzou pružnosti /cca 20 aS 50 MPa/. Preto

sú obyŠajne do malého stupňa deformované vplyvom vnútorných

zvyškových napätí /~1_7. Deformácia spolu s napätím predsta-

vujú dôležité faktory pre iniciáciu a Šírenie sa koróznych

trhlín ^?,37* Spôsobujú praskanie ochranných oxidických fil-

mov na povrchu materiálov. Ak podmienky nie sú také, že môže

nastať účinná repasivácia, prebieha rast trhlín smerom do

vnútra materiálu, t*j. KP.

Primárne centrá iniciácie KP závisia od celých súborov

faktorov, pôaobiacich zo strany materiálu i zo strany pros-

tredia. Sú stručne zhrnuté v ^"3_7. Identifikovanie miest

iniciácie KP je veľmi obtiažne pri laboratórnych skúškach a

prakticky nemožné v prevádzkových podmienkach. Preto v tomto

príspevku sa nezaoberáme identifikáciou centier KP, ale vy-

hodnocujeme vplyv faktora opracovania povrchu z hľadiska

množstva a hĺbky vytvorených trhlín.

Z hladiska charakteristík materiálu môže vplývať atav

povrchu rothodujúcou mierou na iniciáciu trhlín KP. Od spô-

sobu opresttvania povrchu závisí zloženie povrchových vrstiev,

topografia povrchu /drsnosť/ a predovšetkým zvyškové stavy

napätosti v povrchových vrstvách* Vyvolané tlakové pnutia

môžu zvýäiť odolnosť • ťahové pnutia naopak znížiť odolnosť

voči KP za inak srovnatelných podmienok. Nepriaznivý vplyv

deformácie za studena na odolnosť voSi KP sa vySetroval u

oceli AI3I 304 L a AISI 316 L /~4_7. Podľ. autorov /"4_7 ho

možno vysvetliť rastom hladiny vnútorných mikrenapStl.
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Pri príprave laboratórnych vzoriek, ale aj pri výrobe

častí zariadení a ich zabudovávaní, sa materiál strihá, re-

že, brúsi, atí. Pri všetkých týchto operáciách môže dochá-

dzať k vzniku významnejších zvyškových napätí o plastických

deformácií. Autori /"5_7 pozorovali na oceli A1S1 304, že

povrchová vrstva so zvyškovými napätiami po brúsení /papier

80/ mflSe dosahovať hĺbku aí. 1,3 mm. Aby preukázali prítom-

nosť zvyôkových napätí po rezaní kotúčom, ponorili vzorky do

vrúceho 44 % MgCl
2
 /I55 *C/ na 15 minút. Na rezanom povrchu

vznikli početné trhliny. Po 7 hodinách skúšky dosahovali

niektoré trhliny hrúbku až 1,3 mm. Autori /~5_7 citujú výs-

ledky práce Fields. Field stanovil, že hrubé i bežne použí-

vané brúsenie vytvára vysoké ťahové napätia v povrchovej

vrstve do hrúbky cca 0,10 až 0,15 mm. Zvyškové napätia po re-

zaní sa napr. prejavujú aj pri nízkoteplotnom scitlivovaní

v oblasti teplôt 300 o2 500 *C a to urýchľujúcim vplyvom na

precipitáciu karbidov chrómu v povrchovej vrstve /~5_7.

Scitlivené povrchové vrstvy môžu iniciovať medzikryätálové

korózne praskanie vo vysokoteplotněj vode .

Pri skúšaní odolnosti voči KP zvarových spojov ANO bez

aplikovaného vonkajšieho napätia a deformácie sme pozorovali

vznik KP na povrchu vzoriek aj v miestach, kde KP nemohlo byť

vyvolané zvyôkovými napätiami po zváraní. Zamerali sme sa pre-

to v časti nášho výskumu na hodnotenie vplyvu opracovania po-

vrchu na odolnosť ANO voči KP.

Experimentálna Žaať

Ku skúškam KP boli použité 3 druhy materiálov - ocelové

platne 17 247.4, 17 249.4 a 17 350.4. Chemické zloženie ocelí

je v tab.l. Skúšali aa 3 vybrané stavy povrchov :

a/ pôvodný dodaný výrobcom /chemicky upravený/

b/ aúatružený

o/ brúsený

Po odmaštění v alkohole sa vzorky ponorili do 35 %-ého

vrúceho roztoku HgCl
2
 /b.v. 125 'C/. V určitých časových in-

tervaloch sa vzorky vyberali z roztoku a vyhodnotil aa ich

povrch voľným okom a svetelným mikroakopom pri 30-náaobnom

zväčšení. Výsledky skúšok náchylnosti nu KP aú v tab.2.

Materiály 17 249.4 /U a 17 350.4 /B/ brúsené na magne-

tickej brúska /paralelné vzorky ku vzorkám A 13 a B 23 v
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tab.2/ boli vyhodnotené metalograficky, pričom sa u nich

pred skúškou KP presne zmerala drsnosť povrchu na zariadení

fy Honmel Tester T 1000. Namerané hodnoty drsnosti sú v

tab.3. Ako vidieť z tab.3, pri rovnakom spôsobe opracovania

je dosiahnutý stav povrchu ocele 17 350.4 výrazne jemnejší,

ako ocele 17 247.4. Metalografické hodnotenie preukázalo,

že vzniknutá trhliny majú pomerne značnú hĺbku, pričom ma-

ximálna hĺbka trhlín u ocele 17 350.4 je o niečo nižšia

/cca 1,0 mm/, ako u ocele 17 247.4 /cca 1,25 mm/. Tento

výsledok je v zhode so stavom drsnosti povrchu materiálov

a pravdepodobne aj s úrovňou prítomných povrchových napätí.

Odpovedá výsledkom práce /~5_7, kde trhliny z opracovania

povrchu na oceli AlSI 3C4 dosiahli hĺbku 1,3 mm.

Výsledky v tab.2 možno zhrnúť nasledovne :

1. Chemicky opracovaný povrch má najnižšie pnutia v povrcho-

vých vrstvách, preto je najmenej náchylný na iniciáciu

KP.

2. Strihanie, sústruženie a brúsenie spôsobuje vznik vyso-

kých ťahových pnutí v povrchových vrstvách pôsobiacich

na kratšie i dlhšie vzdialenosti, čo sa prejavuje velkým

zvýšením počtu vytvorených trhlín, t.j. centier KP.

3. Hlavný smer priebehu trhlín KP je vždy kolmý na sner

opracovania povrchu /radiálny u súatružených vzoriek a

pozdĺžny u brúsených vzoriek/.

4. U chemicky opracovaných povrchov je voči KP výrazne naj-

menej odolná vzorka ocele 17 249.4 /A/. Trhliny začínajú

pri hranách a sú prejavom vysokých a ďaleko do hĺbky ma-

teriálu zasahujúcich pnutí vzniknutých pri strihaní.

Vzorka ocele 17 247.4 /O/ bola raz tak hrubá, ako vzorky

ostatných dvoch ocelí. Jej boky boli rezané na rámovej

píle. Najviac odolná napriek strihaniu bočných plôch aa

javí ocel 17 350.4 /B/. Oceľ obsahuje Mo a je plastickéj-

Sia.

Uvedené výsledky preukazujú veľký vplyv apôsobu opraco-

vania povrchu na vznik KP u relatívne málo odolných ANO.

Calším faktorom, ktorý môže veľmi nepriaznivo ovplyvniť

odolnosť voči KP vyvolaním nežiadúcich pnutí je tepelný gra-

dient pri rýchlom a nerovnomernom chladení tepelne spracova-

ných vzoriek. Pozorovali sme vznik KP cez celú hrúbku mate-
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riálu /5 mm/ u vzorky základného materiálu 17 249.4 podro-

benej laboratórnemu rozpú&taciemu žíháni u. Dlhá relatívne

málo rozvetvená trhlina prebiehala kolmo na smer uchopenia

vzorky klisfami pri vytahovaní z pece do vody - obr.l.

Záverom možno zhrnúť, že pri aplikáciách materiálov

náchylných na KP je mimoriadne dôležitá nielen ich kvalita

z hľadiska dodržania chemického zloženia, Struktury a čis-

toty materiálu a povrchovej pasívnej vrstvy, ale rovnako aj

úroveň a rozloženie vlastných zvyškových napätí v povrcho-

vých vrstvách i v celom objeme materiálu.

Autorky ďakujú Ing. J. Páleníkovi, CSc. z VÚ VŽKG Os-

trava za odborné rady a presné merania drsnosti povrchov.
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Tabuľka 1.

(

17

17

17

3 c e r

247.4 -
t 12 mi

249.4 -
4 5 mm

350.4 -
"Y ? BOD

Chemické zloženie

• 0
i

• A

- B

C

0,06

0,014

0,029

Un

0,65

0,58

1,07

skúmaných oceli

Si

0,65

0,54

0,36

0

0

0

P

,033

,031

,015

0

0

0

•

S

,022

,019

,014

Cr

18

18

18

,42

,02

,05

Ni

9

12

15

,68

,02

,66

Ti

o,

o,

56

01

Mo

0,36

2,35



Tabulka 2. Korózne praskanie konerCnýeh ocelí v 35 > "srri5co= ľ/gCl2.

Označenie ocelí : 17 247.4 - 0, 17 2*9.4 - A, 17 350.4 - B

C.
vacriek

Stav povrchu Boba

/ftw
V ý s l e d k y s k t f š e k

0 5

A 43

B 46

pOvodný
od

výrobcu

siistruíený
cca 2,0

adstružený

CCQ 1,6

643

312

312

Ojedinelé trhliny
pri hranách, po;orov9
né l.krát po 400 h.

Značný výskyt dlhých
trhlín. Krátke trhli-
ny u£ po óB h.
Eve kT?itl:e trhliny
na jednom rohu.

OS

S

I
. fc.
ro0 10

A 210

B 210
d3íru5e
cca 0,8

12C

120

120

Veľai husté rnčiálna
trhliny.

Veľmi husté radiálne
trhliny.

Husté radiálne trh-
liny.

0 2

A 13

B 23

brúsený
cca 0,2

brúsený
cca 0,3

brúsený
cca 0,8

120

648

648

Hustá sieť trhlín.

Jemná sieť už po

48 h.



Tabuľka 3. Nameraná drsnosť brúsených vzoriek

ocele 17 249.4 - A a 17 350.4 - B.

Oznafienie

vzoriek

A 39

B 47

kolmom na

Ra

0,84

0,92

1,17

1,00

0,80

0,77

0,75

0,75

0

0,98

0,77

Dranoatí ^~m.

brúsenie

Rt

8,66

7,92

9,68

9,76

8,60

7,48

6,34

7,10

0

9,00

7,38

1O
6
_7 v smere

rovnobežnom

Ra

0,65

0,59

0,58

0,48

0,26

0,36

0,38

0,37

0

0,58

0,34

s brúsením

Rt

7,08

5,66

7,18

4,10

3,10

2,94

2,72

4,96

0

6,00

3,43

Ba - stredná aritmetická hodnota drsnosti jedného merania

Rt - maximálna hodnota drsnosti jedného merania



Obr.l Vzorka ocele 17 249.4, laboratórne
žíhaná 1100 *C/1 h/voda, po 100 h
ekúSVe v 35 % vrúcom MgCl2.
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Ing. Dana JIH0UŠOVÁ, Ing. Vladimír MAREK, SVÚOM Praha
HODNOCENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI POVRCHU NEREZAVĚJÍCÍCH OCELÍ

Korozivzdorné oceli by měly mít v závislosti na obsa-
hu legujících prvků značnou odolnost proti korozi i v poměr-
ně agresivních prostředích. Jejich korozní odolnost väak bý-
vá cesto z různých příčin, snížena, což se projeví sklonem
k místnímu rezivění nebo jinému koroznímu napadení i v pod-
mínkách korozně relativně mírných.

Jednou z nebezpečných příóin snížení odolnosti nere-
zavějících ocelí prcti korozi je jejich svařování, při kterém
dochází k zaoxidovéní povrchu. Oxidací Crřii ocelí přechází
do okujové vrstvy přednostně chróm a pod okují se vytváří zó-
na o chróm ochuzené /I/. K ochuzení o chróm dochází i další-
mi mechanismy, jako je např. vazba chrómu do karbidů při te-
pelném zpracování martenzitických ocelí nebo selektivní odpa-
řování chrómu při vySšlch teplotác.i ve vakuu /2/. Hloubka
ochuzené zóny roste s teplotou a dobou expozice. Místa ochu-
zené o chróm mají zmenšenou schopnost pasivace a představují
nejčastější korozní centra. Na těchtc centrech se objevuji
bud zárodky rzi, nebo zde dochází k iniciaci bodové koroze,
která po nastartování může pokračovat i do hloubky jinak ne-
poškozeného materiálu. K podobným jevům dochází také při
kontaminaci povrchu nelegovanou ocelí.

Aby se těmto nepříznivým vlivům zabránilo, je třeba
ochuzenou povrchovou vrstvičku odstranit spolu s okují, a to
bud mechanickými nebo chemickými úpravami povrchu, nebo jejich
kombinací.

Záměrem naší práce bylo porovnat korozní odolnost za-
okujené nerezavějící oceli po několika základních typech
úprav povrchu. Pro tento účel bylo použito modifikované meto-
dy stanovení odolnosti nerezavějících oceli proti bodové ko-
rozi pomocí barevného indikátoru3

Kodifikované zkouSka se prováděla ponořováním zkuäeb-
ního materiálu s hodnocenou povrchovou úpravou do barevných
indikačních roztoků 1 až 3 /3/, jejichž složení je voleno
tak, aby agresivita roztoků vůči nerezavějícím ocelím postup-
ně vzrůstala. Sleduje se, ve kterém roztoku a za jak dlouhou
dobu dojde ke vzniku korozního oodu. Vznik bodové koroze je
indikován jednak vznikem modrého zbarveni /tvorba sraženiny
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Fe-, [fe/CN/J ,/, jednak poklesem potenciálu vzorku v daném

roztoku. Za aktivní bod je považován takový, který způsobí

postupný pokles potenciálu vzorku v roztoku nejméně o 20 mV

oproti potenciálu, jehož v daném roztoku nabude nekorodující

vzorek /v podstatě redox potenciál/. Hodnota 20 mV je zvolena

jako vhodné pro dostatečnou citlivost indikace vzniku bodu na

jedné straně a jako spolehlivě omezující vlivy náhodného ko-

lísání měřené hodnoty potenciálu na straně druhé.

Jestliže k poklesu potenciálu nedojde do 15 minut od

ponoření vzorku do indikačního roztoku, vzorek se z něho vyj-

me, opláchne destilovanou vodou a ponoří se do roztoku s vyš-

ěí agresivitou. V případě, že v některém z roztoků ke vzniku

aktivního bodu dojde, vyhodnotí se doba t. měřená od ponoře-

ní vzorku do daného roztoku až do poklesu potenciálu vzorku

o 20 mV. Nasvědcuje-li oasový průběh potenciálu tomu, že by

k poklesu o 20 mV došlo, ale až po časovém limitu 15 minut,

prodlouží se doba měření v roztoku o dalSích 15 minut.

Byly odzkoušeny vzorky materiálu oceli 17 246 s roz-

dílným stavem povrchu. U části vzorků byl ponechán Důvodní

povrch mořený v hutích. Další série vzorku byla oxidována

v elektrické peci při 600 °C po dobu tří minut. Oxidace měla

přibližně modelovat zaokujený stav povrchu po svařování této

oceli. Po oxidaci následovaly operace, které měly korozně ne-

vyhovující povrchovou vrstvu odstranit- Z chemických úprav by-

ly použity pasivace e. moření, z mechanických tryskání různými

materiály. Dále byla odzkoušena kombinace tryskání a moření.

Tryskání ovlivňuje řadu vlastnosti povrchu, zejména drsnost

a mikroatrukturu, jež mají rovněž vliv na odolnost proti ko-

rozi a korozní únavě, jak vyplývá z řady prací VŠT Košice

/4,5/.

Výsledky našich zkoušek jsou shrnuty v tab. 1. Vyplý-

vá z nich, že vzorky se zoxidovaným povrchem opravdu jeví

větší náchylnost k bodové korozi než vzorky, u kterých byla

zoxidovaná vrstvička následně odstraněna. ZkouSky v 25% HNO-,

ukázaly, že samotná HN0~ zónu ochuzenou o chróm neodstraní.

Naopak při použiti směsi 20% HNO, s HF ke zlepšení odolnosti

proti bodové korozi ze daných podmínek stačil již přídavek

1 % HF. U vzorků, kde bylo k odstraněni zoxidovaného povrchu

použito tryskání se zjistilo, Se ocelová drl jako tryskací

prostředek vedla k výraznému zhoršení povrchu v důsledku



- 47 -

Tabulka 1 Doby t
k
 zjiatěné pro vzorky oceli 17 246 s různou

úpravou povrchu /b - bez napadení/

Úprava povrchu Doba \ /min/

roztok 1 roztok 2 roztok 3

původní povrch

oxidace

oxidace

25% HNO
3

/30 min. 25 °C/

oxidace

20% HNO
3
 + 195 HP

/30 min, 25 °C/

oxidace

20% HNO
3
 + 5% HP

/30 min, 25 °C/

oxidace

20* HNO
3
 + 1% HF

/30 min, 25 °C/

25% HNO,

b b b

0 0 0

b b b

b b b

b b b

b b b

/20 min, 25 °C/

oxidace

tryskání b. korundem b b b

oxidace

tryskání ocel. drtí 0 C 0

oxidace

tryskání b. korundem b b b

20% HNO
3
 + 1% HP

/5 min, 25 °C/

oxidace

tryskání ocel. drtí b b b

20% HNO
3
 • 1% HP

/5 min, 25 °C/

12 22 28

0 0 0

b b b 1,5 1 1

b b b 3,5 3,5 2

b b b 0,5 2 1

1 1,5 1

14,5 U H,5

b b b 22 27 30 b
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jeho kontami nece železem. Tryskání povrchu bílým korundem by-

lo z tohoto hledisi:a vhodnéjSí.

Optimálního^ stavu povrchu se dosahovalo teprve kombi-

nací tryskéní e následného omoření v 202 HNO-j s HF /25 °C,

5 min/. Touto kombinací se dosthlo odolnosti lepSÍ než byla

u původního povrchu mořeného v hutích, a to i u vzorků trys-

kaných ocelovou drtí.

ZjiStené výsledky byly potvrzeny dlouhodobější koroz-

ní zkou?kou v neutrdlnl solnú mlze ČSN 036132. Zkouška trvala

151 hodin a hodnotila se doba, za kterou se objevily první

stopy rzi. Po jejím zkounúení byl vizuálně hodnocen stupeň

napadení jednotlivých vzorků. Lze konstatovat, že výsledky

zkouSky borevným indikátorem s výsledky zkoušky v neutrální

solné mlze uspokojivě korespondují. V případech, kdy se odol-

nost proti korozi vzorků se stejnou úpravou povrchu liší, rco-

hou rozdíly spočívat v tom, že zkouška v solné mlze zachycuje

lokality náchylné ke vzniku rzi, které nemusejí být VJ všech

případech shodné s centry pro vznik bodové koroze.

Závěrem lze konstatovat, že samotné tryskání nepos-

kytuje dostateCně odolný povrch proti korozi a je proto vhod-

né ti'yskdnl kombinovat s dodatečnou chemickou nabo elektro-

chemickou ochranou.
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Ing. Robert BARTONÍÍEK, C S C , SVtfOM Praha

KOROZE KOROZIVZDORIIÍCH OCELÍ V CHLADICÍCH VODÄCH

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí je umožněna je-

jich paaivovatelno3tí. Koroze ocelí v pasivním stavu je vel-

mi pomalá a proto rozměrové úbytky, způsobované rovnoměrnou

korozí ve vodách jsou nepatrné. Významných rychlostí nabývá

koroze těchto ocelí ve vodách pouze při porušení pasivního

stavu. Proto o jejich použitelnosti rozhoduje možnost průbě-

hu bodové a štěrbinové koroze a korozního praskání.

Bodová koroze

Bodová koroze je místní napadení kovu, které v určitém

místě malého rozměru probíhá do značné hloubky. Je to dvou-

stupňový elektrochemický proces (1,2), při kterém nejprve

dojde k porušení pasivního filmu, po kterém následuje růst

důlku. Důlek působí jako fixovaná anoda a zbytek pasivního

povrchu jako katoda.

Přesný mechanismus bodové koroze není dosud poznán, ale

z několika teorií se můžeme přiklonit k adsorpčnímu mechanis-

mu (2). Při určitém potenciálu korozivzdorné oceli, vyvolaném

oxidačním účinkem prostředí, ss na určitém adsorpend aktiv-

ním místě pasivního povrchu nahromadí chloridové ionty, kte-

ré odtud vytěsnily ionty kyslíku. Chloridové ionty rospouatě-

jí pasivující oxid, až obnaží kov. Tanto potenciál je ozna-

čován jako potenciál bodové koroze S-Q. Rozpouštění kovu,

který je ve styku s chloridy, probíhá snadněji, při nižším

přepětí, než když je kov ve styku 3 kyslíkem a proto se roz-

pouštění kovu v tomto místě lokalizuje. Ionty Fa + , které

jsou produkty anodické reakce jsou odváděny do roztoku, kde

reakcí s rozpuštěným kyslíkem oxidují na Po ionty. Ty se

pak srážejí v místě atyku s 0H~, produkty katodické reakce.

Film hydroxidů překrývá důlek a odděluje anodický a katodic-

ký prostor. Prostředí uvnitř důlku se obohacuje chloridovými

a vodíkovými ionty (3), takže rozpouštění kovu zde probíhá

velmi intenzivně.

Má-li tedy dojít k bodové korozi, musí korozní potenci-

ál oceli být roven nebo větší než potenciál Efi, což je splně-

no pouse za podmínky, že S 3 < E R E Q Q X « i c d e SRBDOX ^ e r e <* o x P°~

tenciál vody.
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ľíľist důlku av.'Áe být ukončen repasivucí nobo deaktivaci

(4,5)« K repasivaci (4) dojde, když se potenciál korozivsdor-

nc oceli sní 2í mtolik, že s c obráti trnrrsport chloridů r; dul-

ku n povrch cceli v důlku se pasivuje. Při ďjiktivaci (5)

nusí potenciál oceli poklesnout aí; tak, 2e se povrch kovu

uvnitř důlku převede lo imunního .ítovu.

Jako aktivní místa povrchu kovu se nejvíce uplatňují sul-

fidickó vriěstky (6), aejmenu ty, jejichr. rozpouštěním vznikne

nikrožtěrbina. Iniciace i průběh bodové koroze jsou aávj.slé

na ŕ.?.d3 fuktorů. Především je to obsah legujících prvků v oce-

li, ."c.imóna chrómu a molybdenu (7), které zvyšují odolnost

proti bodové korozi úmorně součtu (Cr % -i- 3,3 í«o % ) , Dále

jsou to obsah Ni, čistota oceli (obaah Mn, 5 apod.) a stav

povrchu (Jrsnont, čistota apod.) (6). Snadnost iniciace se

r.vjtju.ie 3 logaritmem koncentrace chloridů (1,8) ve vodě a

naopak se snižuje 3 růstem koncentrací dusičnanových, síra-

nových, hy-lro;j;cnuhličitanových a hydroxilových iontů (8).

Iniciací ,]c usnadněna růstem teploty.

Protošt; iniciricc bodové koroze je aávislá i na redox

p Dtcnoi.-ľlu pi'octi'oii, ovlivňuje ji koncentrace kyslíku a ji-

ných oxidačně působících látek ve vodě (Cl_, Pe , Cu ) a

uepr-ímo i rychlost proudční a teplota.

Štěrbinová koro::e

Štěrbinová koroze je nejčastější, těžkou a obtížně kon-

trolovatelnou formou nerovnoměrné koroze ocelí. Probíhá v

Liísťjch povrcliu kovu, který je ve styku s omezeným objemem

elektrolytu. Malý objem omezeně vyměnitelného elektrolytu

v;:niká ve ä turbino, která se vytváří mezi dvěma povrchy ma-

teriálu konstrukčním uspořádáním zařízení. V chladicích vo-

dách 3c ale mohou jeatč vytvořit podmínky omezené výměny

elektrolytu na kovovém povrchu pokrytém úsadami.

Mechanismus atorbinové koroze je spojován se zračnou

koncentrace kyslíku, solí a pH v elektrolytu uvnitř štěrbi-

ny (9). Vo štěrbině nebo pod úsadami je ztížena výměna pro-

středí, takiío kyslík ale spotřebovávaný korozní reakcí se

obtížně doplňuje. Johc koncentrace poklesne, číma se zmen-

äujo možnost pasivaee povrchu oceli uvnitř štěrbiny. Kati-

onty korodujícího kovu jsou obtísní? transportovány ze štěr-

biny do objemu elektrolytu a hromadí se ve štěrbině.
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Naboj kationtů, který nemůže 'být neutrel i 30 ván náboj or. Oři"

pocházejících 3 redukce kyslíku je kompenzován náboj am 3".i-jri-

tu, které difundují z objemu roztoku do 3b5rbiny. lír. 30 vo

Štěrbině zvyšuje koncentrace kat iont i a anionti. Katicnty

hyJrolyzují, číma so produkují H + ionty a prostředí ve 5tír-

bine se okysolujo. Vlivem zvýsané koncentrace aniontů, zej-

ména Cl~ a kyselosti prostředí 30 poruäí zeslabená pasivní

vrstva, obnaží se kovový povrch a následují rozpouštění kovu

v aktivním stavu. Intenzita rozpouštění je závislá na inten-

sitě katodické reakce, probíhající na volnS přístupném povr-

chu kovu a zvyšuje s? 3 koncentrací oxidačně působících lá-

tek v roztoku a s plochou katody.

Průběh napadení je těly abí.obný jako u bodové koroze,

s tím rozdílen, áe u Štěrbinové korozi nu přclcházojí zi:;̂ uy

složení elektrolytu v miste jeho obtížné výníny. K poru3rr.í

pasivního filmu va átSrbiné a tedy k iniciaci jtlrbinové ko-

roze tak dochází v jiném prostredí, no2 •/: ktort'n Î o2̂ :lzí I-:

bodové korozi. Rozdíly ve složení prostredí vodou k tonu, ľ>i-

napadení štěrbinovou korozí, je-li r.c-iné, prob-'-hno Irívo no2

napadení bodovou korozí. Při tor, k nnpaioní volni' vliszwpní-

ho povrchu bodovou korozí nemusí ji5 dr ?h:'.zot ,nolo J voln:J

přístupný povrch muže být již proto bodobé korozi katodicky

chráněn probíhající štěrbinovou korozí. Jnadn'Ji.ií vznik .";tur-

binové koroze se projevuje nizžíni potonciálon .; borbinove ko-

roze, než potenciál bodové koroze.

Štěrbinová koroze je ovlivňováni1, v podstato 3tojnýr:ii

faktory jako bodobá koroze. Pouze vliv dusičrumA, síranu

apod., ktaré u bodová koroze snižují účinok chloridu, se

nezdá být zde tak pžíznivý.

Korozní praskání

Korozní praskání je korozní napadení projevující se vzni-

kem transykrystalove nebo raezikry3talovo probíhajících trhlin

v materiálu, které jsou výsledkem 3polupJi3obouí tahového na-

pětí, případně zbytkové dei'orcsco a korozního prostředí. Ko-

roznímu praskání v chladicích vedách podléhají pouze auat-a-

nitické korozivzdorné oceli, kdo2to íeritické ocoli jsou

tomuto napadení odolné.

Z mnoha teorií korozního praskání (10) je najuznávanej-

ší teorie vycházející z představy porujení křehkého pasivní-
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ho filmu při plastické deformaci kovu. V místě skluzu se po-

ruďí pasivní vrstva, takže se obnaží ko"ový povrch. Anodická

reakce,která na něm probíhá, se urychlí a kov zde rozpouště-

ním ubyde. Časem se povrch repasivuje a korozní úbytek se

prakticky zastaví. K dalšímu růstu trhliny dojde po vzniku

nového skluzu. Trhlina se tedy šíří opakováním vzniku sklu-

zových stupňů, rozpouštěním kovu v místě stupně a jeho repa-

sivace.

Korozní praskání austenitickych korozivzdorných ocelí v

chladicích vodách může obecně nastat, když (11):

- jsou přítomny chloridové ionty (i nepatrná množství, např.

pod 50 mg.I" 1),

- je přítomen rozpuštěný kyslík (což je splněno ve většině

případů), nebo jsou přítomny jiné oxidačně působící ionty,

- v materiálu je tahové napětí,

- je zvýšená teplota kovu (nad 50° až 80°C).

Bezpečnost předpovědi přípustných obaahň chloridů ve vo-

dách

Ze 3tručného přehledu mechanismů nebezpečných forem ko-

rozního napadení v chladících vodách a faktorů, které je ov-

livňují, vyplývá, že přesné předurčení zda k napadení nasta-

ne nebo nenastane je bez přesného modelování vlivu všech pod-

mínek velice obtížné, ne-li nemoSaé. Nikdy nejsou dopředu

přesně určeny všechny vlivy, zejména ne podle projektů, kte-

ré se mohou při těchto napadeních uplatnit. Předem lze pouze

posoudit, zda soubor vlivů, které můžeme odvodit nebo před-

pokládat, vytváří podmínky, za kterých je vetší nebo menší

pravděpodobnost napadení toho kterého materiálu. Podle prav-

děpodobnosti napadení s přihlédnutím k pořizovacím nákladům

a k případným důsledkům poškození je pak nutno volit materi-

ály s přiměřenou zárukou bezpečnosti bezporuchového provozu

zařízení v daných podmínkách.

Takové odvození bezpečnosti podmínek můžeme ukázat na

odvození koncentrace chloridu, která nebude vyvolávat bodo-

vou korozi. Můžeme připustit, že iniciaci bodové koroze ur-

čité oceli je možno přesně elektrochemicky stanovit změřením

potenciálu bodobé koroze. Změříme-li tedy ve vodě s předpo-

kládaným pH a obsahem dalších složek závislost Eg na koncen-

traci chloridů, máme stanovenou náklonnost ocOi k bodové
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korozi ve vodách různého obsahu Cl~ iontů. 0 tom, zda >: tonu-

to napadení oceli dojde nebo nedojde, však rozhoduje jejíí"

oxidační účinnost prostředí, tj. jeho redox potenciál, který

určuje maximálně dosažitelnou hodnotu korozního potenciálu

oceli v pro3tředí. Ke korozi dojde, když E o ^ E K 0 ^ ^SDOX*

Proto při předpovědi možnosti napadení musíme předpokládat

hodnotu redox potenciálu, která se může v daných podmínkách

vyskytnout. 0 tom jak předpokládaná hodnota redox potenciálu

významne ovlivňuje přípustnou koncentraci chloridů a bezpeč-

nost předpovědi, je oatrno z aplikace výsledků měření Pour-

baixe (12) na oceli OSCrlSNiSTi v roztoku 0,1 I.! IlaHCO, s od-

stupňovanými chloridy. Limitní koncentraci chloridů stanoví-

me tak, že ji odečteme se závislosti E., ns koncentraci chlo-

ridů, když E B dosáhne hodnot SJ^DQX' Pro. 3ilne oxidační pro-

středí, jehož redox potenciál odpovídá oxidaci vody na kyslík,

je meznou přípustnou koncentrací chloridů 9 nr,.l . Protože

vytvoření tak silně oxidačního prostředí v chladicích vodách

není prakticky možné, můžeme tuto koncentraci chloridů pova-

žovat za hranici zcela bezpečnou. Odvodíne-li Eg od potenci-

álu rovnováhy voda - kyslík, vychází mezná koncentrace chlo-

ridů 32 mg.l . Vzhledem k možné dosažitelnosti tohoto redox

potenciálu, ji můžeme považovat za hranici s určitou bezpeč-

ností. Koncentrace chloridů odvozená od rovnosti potenciálu

bodové koroze potenciálu redukce kyslíku - 516 ns.l" je hra-

nicí bez jakékoliv bezpečnosti,neboí uvašovaa ý redox poten-

ciál je reálně dosažitelný. Složení vody, které připustíme

tedy závisí na tom, jak velkou chceme tnít jistotu v tom, 2e

k uvažovanému napadení nedojde a nebo zda připu3tíma, zo

vedle redukce kyslíku se může uplatnit i jiný redox reakce.

Další zpřísnění výběru materiálu vyplývá zo skutečnosti,

se štěrbinová koroze vzniká snadněji, než korozo bodová, tj.

dochází k ní při nižóích koncentracíoh chloridů nobo při niž-

•áích redox potenciálech prostředí. Ha3tává tehdy, když se v

systému vytvoří podmínky k omezení výměny prostředí u určité

části povrchu oceli. Domnívárno se, že i kdyby nrbyla v kon-

strukci vytvořena štěrbina, kde by Štěrbinová koroze mohla

proběhnout, jsme nuceni v chladicích vodách předpokládat vy-

tvoření podmínek štěrbinové korozo usazováním nerozpustných
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částic na povrchu oceli. A to i za podmínek, kdy se předpoklá-

dá, 2e ob^nh nerozpustných látek ve vodě bude 10 nebo i 5

ms.l" . I při těchto nízkých a obtížně dosažitelných hodno-

tách se tot iž při průtoku vody 1000 m .h vynáší napr. z

čiřicího reaktoru 5 kg.h~x nerozpuštěných částic s potenciál-

ní možností 3hlukování a sedimentace, což za den j iž předsta-

vuje 120 kg částic schopných vytvořit v místech pomalejšího

proudění vrstvu úsad omezující přístup vody k povrchu oceli.

Proto se domníváme, že není 3právné předpokládat, že v chla-

dicích vodách může docházet k napadení pouze čistého povrchu,

t.j. k bodové korozi, ale vhodnější je spíše předpokládat, že

hroší nobecpečí napadení štěrbinovou korozí.

Výrazně snadnější průběh štěrbinové koroze proti bodové

korozi ,je patrný z výsledků Shridegera a Mllera (13), Effir-

da a Mflllera (14) a Kaina se spolupracovníky (15).

Stojné problémy jsou s určením limitní koncentrace chlo-

ridů pro korosní praskání. Vzhledem k výsledkům řady prací,

které ve vodě z j i s t i l i korozní praskání oceli 08CrlBNi8Ti i

při koncentracích chloridů hluboko pod 50 mg.l~~ (16), je

vhodnej iíí př i teplotách vody pod 50°C omezovat pravděpodob-

nost tohoto napadení umisíováním chladicí vody do trubkového

prostoru, zabráněním stagnace proudění, sedimentace a vylu-

čování vrstev na povrchu oceli, než omezováním obsahu chlo-

ridů a při překročení teploty vody 50°C přecházet na materi-

ály s odolností proti koroznímu praskání.

Koroze v místě styku oceli s těsněním

Těsnaný přírubový spoj představuje v konstrukci místo se

avýaenou pravděpodobností napadení. Výskyt korozního napadení

pod těsněním u oceli 08Crl8Ni8Ti vyvolal zkoušky ověřující

vliv typu a úpravy asbestopolymerního těsnění, složení oceli,

opracování povrchu a korozního prostředí. Zkoušky kruhových

vzorků o průměru 50 mm s otvorem o průměru 10 mm ve středu

vaorku probíhaly tak, že mezi vsorky bylo vkládáno těsnění

o průměru 25 mm a tlousíce 3 ram a jeho př i t i š tení k povrchu

oceli bylo cajiStěno stažením novodurovým šroubem, procháze-

jícím středovým otvorem. Zkoušky byly provedeny v několika

prostředích: 6% PeC^, \% FeCT ,̂ 1% KMnO, + 0,7$ NaCl o pH

7,5, roztoky s odstupňovanými obsahy chloridů ve vodě a v

0,0111 KHCO3.
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Asbe3topolymerní těsnění tvoří pro svoji nassákavoot •?.

obsah chloridů (sa asi 0,06%)v místě styku pro korozivzdor-

nou ocel agresivnější podmínky, než těsnění inertní, nap?,

novodurové. Napadení oceli v místě jeho dotyku s těsněním 30

o"bjevuje dříve nobo je intenzivnější než při dotyku s inert-

ním materiálem. Obsah chloridů v prostředí zesiluje napadení

pod asbestopolymerním těsněním, zejména u chromniklová oceli.

Potvrzuje se, že odolnost oceli proti napadení v místě doty-

ku roste 3 obsahem molybdenu v oseli. Proto návar chromniklo-

molybdenovou ocelí s obsahem molybdenu 3,5fr» který byl pro-

veden v místě dotyku 3 těsněním, jo vůči štěrbinové a kontakt-

ní korozi odolnější. Snížení napadení pod těsněním je ve spo-

jitosti 3e zvýšsnou odolností návaru vůči bodové kcroai, kdy

na návaru nedojde k bodové korozi ani v 6£ ?eClo, aatím co

napadení základní chromniklové oceli je četné a hluboké.

Broušený povrch .ie korozi pod těsněním a vůči bodové korozi

méně náchylný, než povrch mořený. Porušení pasivní vrstvy na

povrchu oceli, např. místním přehřátím při vzniku okují, ini-

ciuje napadení, které započne tin dříve, čin nižäí jo obsoh

molybdenu v oceli. Vytváří-li se sedimentací podmínky pro

štěrbinovou korozi na původně volném povrchu, dojde ke štěr-

binové korozi, jak pod těsněním, tak i mimo něj. Při nízkém

radox potenciálu zabrání štěrbinová koroze bodové korozi na

volném prostoru. Při vyšších redox potenciálech však může

bodová koroze probíhat, i kdys dojde ke korozi ve štěrbině.

Asbestopolymerní těsnění vytváří nejen podmínky pro

štěrbinovou korozi, jako jiný inertní těsnicí materiál, ale

přispívá k napadení svoji ns33ákavostí a obsahem chloridů.

O tom, žo tyto vlastnosti postačují k vyvoláni napadení pod

těsněním, svědčí napadení chromniklové oceli pod těsněním,

ke kterému došlo na vzduchu s kondenzující vlhkostí.

Ověřovali jsme,jak korozní agresivitu asbestopolymemí-

ho těsnění snížit. Vyhnuli jsme se i.iožno3ti napouštění nebo

obalování pasivátorem, neboí se domníváme, že v podmínkách

štěrbinové koroze se může (projevit pasivátor sssílením loka-

lizovaného napadení. Proto jsme ověřovali vliv snížení o"bsa-

hu.chloridů v povrchu vyvařením těsnění v destilované vodě,

vánáním chloridů do málo rospustné sloučeniny srážsnxm

stříbrnými ionty, hydrofobisací povrchu těsnění ná3třikem
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silikonovým olejem a vcskem KRN3, izolací vloženou kruhovou

folií polyetylénu a nebo obalením páskou polytetrafluorety-

lenu. ?5inek těchto úprav byl skoušen ve stejných prostřed-

cích jakc dříve.

Zjistilo se, äe v silně agresivních prostředích (obsahu-

jících oxidačně působící ionty) se vliv úpravy téměř ztrácí

a jakékoliv těsnění zde vyvolává štěrbinovou korozi. V méně

agresivních prostředích, jako jsou vodné roztoky chloridů,

se příznivě projevovalo vyluhování a srážení chloridů. Nao-

pak nepříznivě se projevovala hydrofobizace a otálení páskou

?TPE. U té proto, že za použitých přítlačných tlaků se vlast-

ně světoily rozinory četných štěrbin, které se vytvořily mezi

páskou a povrchem oceli. Odtud je patrno, že ochrana proti

:jtórbinové korozi v mÍ3tě těsnění není jednoduchá a jako

sinor vidíme zvýúení odolnosti místa dotyku oceli s těsněním

návarem oceli s vysokou odolností proti štěrbinové kcrozi,

případně pokrytím pryskyřičnými tmely.

V:mik Štěrbiny a specifické vlastnosti asbestopolymer-

ního těsnění vytvářejí proti roztoku náročnější podmínky a

.jo IIIÚ;;DO je pokládat sa příčinu napadení těsnicích ploch.

Vliv úpravy vody na nerovnoměrnou korozi korozivzdor-

ných ocelí

Při rozhodování o kvalitě materiálu "by měla "být "brána v

úvahu, take úprava přídavné vody, neboí ta sama nebo je j í směs

s oběhovou vodou jsou prostředím působícím na výměníky z ko-

To'.;iv2dorných ocelí v pomocných provozech. 0 tom, jak význam-

ně ovlivňuje korozní agresivitu vody, např. kyselé čiření,

cv"ilčí výalodky následující modelové zkoušky.

Do surové vody byl za míchání přidáván roztok
i

v KUOL-ství (0,5 Gčkviv.l" ) odpovídajícím technologickému

pl'-:-dpi3u oiřoní a pomocí šestikřivkového zapisovače "byla

sladována změna pH, redox potenciál prostředí a korozní po-

ť.ui-i.-ll cliroiuniklové oceli a okamžitá rychlost koroze uhlí-

i.cvó oceli, která byla měřena polarizačním odporem.

IhneJ po nadávkování koagulantu se prudce snižuje pH

i-; r toku a skokem se svyäují redox potenciály prostředí a

ir-i-G.-.ní potenciál oceli. 3 průběhem koagulace se postupně

r:iiViuiít aviia'.: zůstávají na hodnotách, které jso« YySŠi Bíěž

v z UMYL- vod-. ľ/výäení potenciálů je závislé na



- 57 -

koagulantu. Při doporučené dávce zůstává korozní potonciú.1 ;•

90 !nV vyäaí, než .je korrzní potenciál v surové vod-;. T o-JÍ

zvýšení potenciálu představuje pro bodovou korozi asi s-j.-ir.č

nebezpečí jako pětinásobné zvýšení koncentrace chloridů a

pro štěrbinovou korozi jako desetinásobné zvýšeni koncentra-

ce chloridů. Závažné .je, že při predávkovaní FeCl, se stalo,

že 30 potenciály neustavovaly, ale i ke konci měření mírné

rostly. Z toho lze usoudit, že z vysráženého hydroxidu sola-

£i:;óho se uvolňovala nějaká rozpustná nebo jiná oxidačně

účinná sloučenina trojnocného železa, takso vzírůst potenciá-

lu byl větší než o uvedených 90 nV. Také pro uhlíkovou ocel

je vyčiřená voda agresivně .i äí než surová.

Pro bodovou a atorbinovou korozi .je nepři snivá i ro^ono-

race kalů, ke ktoré dochází, když se do čiřiče přidává ui-dité

nno2ství kyseliny sírové (0,15 rrnol.i). Iírr. so svStSí koncen-

trace trojnocnóha železa (i aniontú v roztoku), způsobující

další r i s t redo:-: potenciálu pros-cřadí, s cínž jo spojenu nvý-

äení nebezpečí koroze pro korosivzdorné oceli.

Proto voda po kyselen čiření není pro koror-ivz lorné oce-

l i agresivnější jen díky zvýšenému obsahu chloridu, jel: 30

bežne uvažuj 2, ale i v důsledku poklesu pH a zvýšení rodox

potenciálu prostředí, což je r.nohorn závažnejší. Tyto dva ne-

příznivé vlivy neodstraní ani přechod na jiný koar^alant.

Závěr

Snad je z uvedeného zřejmé, že příčinou napadení oceli

OeCrlSlIiSTi nemusí být jen koncentrace chloridových iontů,

která může být v provoze větóí než se uvažovalo v projektu,

ale ŽG jsou zde ještě další vlivy, které podporují jojí na-

padení nnohom výrazněji a které tudíž významní; zvyšují náro-

ky na odolnost oceli.
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Ing. Robert BARTONÍCEK, C S C , Ing. Jana KOVAŘÍKOVÁ, SVÚOM Praha

PRAVDĚPODOBNOST NEROVNOMĚRNÉ KOROZE OCELI 08CrlSNilOMo2Ti

V TEPLÉ UŽITKOVÉ VODĚ

Jednou z možností úspory energie je využití odpadního

tepla. Chemický průmysl představuje vzhledem k četnosti výsky-

tu operací kondenzace a chlazení technologických medií velký

potenciální zdroj této energie. Při modernizaci chlazení ky-

seliny sírové, při její výrobě, kdy jsou nahrazovány litinové

sprchové chladiče anodicky chráněnými trubkovými chladiči, zho-

tovenými z oceli 08Cr..8NilOMo2Ti /I/, bylo rozhodnuto využít

toto odpadní teplo. Při chlazení kyseliny sírové z teploty 90°

na 65°C se při jejím průtočném množství 300 m /hod získá 500 TJ

odpadního tepla, což představuje minimálně úsporu 50 tisíc tun

energetického uhlí a 4 tisíce tun lehkého topného oleje ročně.

Aby však bylo možno takovýto provoz realizovat, je nutné

potlačit korozní napadení ze strany ohřívané vody, nebot jak

známo, existuje i v chladicích vodách potenciální nebezpečí

bodové a štěrbinové koroze a korozního praskání korozivzdorných

ocelí použitého typu /2/.

Bylo třeba posoudit možnost průběhu těchto forem koroze ve vo-

dách, které byly k dispozici a navrhnout i opatření vedoucí k

omezení koroze vlastního chladiče kyseliny, ale i k omezení

koroze rozvodu teplé užitkové vody.

Pro chlazení kyseliny sírové mohly být použity vody, je-

jichž základní složení je uvedeno v tabulce 1. Jsou to vody s

poměrně rozdílným obsahem chloridových iontů od 38 do 210 mgl.l"

při různém obsahu ostatninh hlavních složek vody.

Bylo proto nutno posoudit chování těchto vod při jejich ohřevu,

zejména s ohledem na možnost vylučování nerozpustných solí na

jejich korozní agresivitu vůči uhlíkové oceli a na možnosti

vyvolat uvažované formy koroze u chromnikiomolybdenové oceli.

Měřící technika

Přímé experimentální ověření na modelech napodobujících

podmínky sdílení tepla v uvažovaných vodách nebylo vzhledem k

náročnosti modelů k jejich nákladům i ~e krátkosti doby na ře-

šení možné. Proto byly úvahy pravděpodobnosti průběhu bodové

a štěrbinové koroze založeny na stanovení potenciálů bodové
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koroze a repasivačního potenciálu uvažované korozivzdorné oceli

/2,3/ z hysterezní anodické polarizační křivky a na výpočtu a

změření potenciálů některých redox rekcí na změření korozního

potenciálu chromniklmolybdenové oceli a na výpočtu nebezpečí

tvorby CaCO, z uvažovaných vod.

Závislosti na koncentraci chloridových iontů

Namuřené hodnoty potenciálu bodové koroze jsou shrnuty na

obr.l. a hodnoty repasivacního potenciálu na obr. 2. Zatímco

závislost repasivacního potenciálu vyhovuje v celém sledovaném

rozmezí koncentrací chloridů známému vztahu /3,5/

E - A - B log c c l-

ve kterém A a B jsou konstanty a c_,~ je koncentrace chloridů
-1v inol.l , rozpadá se závislost potenciálu bodové koroze do

dvou oblastí, ve kterých sice také vyhovuje uvedené rovnici,

ale v nichž se hodnoty konstant liší. Zlomy závislosti potenci-

álu bodové koroze na koncentraci chloridů nastávají při koncen-

traci 0,2 mol.l . Oprávněnost rozdělení závislosti do dvou ob-

lastí vyplývá z toho, že v obou oblastech se dosahují velmi vy-

soke korelační koeficienty /pro 30° a 50°C větší než 0,99 a pro

80°C votaí než 0,97 pro obě přímky.

Podobnou odlišnost průběhu závislosti v oblasti vysokých

a nízkých koncentrací chloridů můžeme nalézt v práci Pourbaixe

/6/, kde však není dále rozebírána. Domníváme se, že tento zlom

je způsobován rozdílným vlivem HCO, z doprovodného elektrolytu

v oblasti vysokých a nízkých koncentrací chloridů. Při vysokých

koncentracích chloridů je vliv koncentrace O,O1 inol.l HCOÍ

iontů zan<5dbč :elný, nebot jejich obsah v roztoku je proti chlo-

ridům více než desetkrát menší. Při srovnatelných koncentracích

se mohou již HCOj ionty významněji uplatňovat. Každé zvýšení

obsahu chloridů v roztoku KCO^ se projevuje tak, jakoby se k

vlivu Cl přičítal i vliv spočívající v potlačení inhibičn'ího

působení HCO* iontů. Proto je závislost strmější než v oblasti

s převahou chloridů.

Vliv koncentrace chloridů na repasivační potenciál je men-

ší než na potenciál bodové koroze. Rozdíl mezi potenciálem bo-

dové koroze a repasivačním potenciálem se zvětšuje s klesají-

cí koncentrací chloridů. To lze vysvětlit tím, že zatímco k

porušování pasivního stavu dochází s klesajícím obsahem chlo-
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ridů stále obtížněji, repasivace důlku se jen pozvolna usnad-

ňuje, nebot koncentrace chloridů a H iontů v narostlém důlku

je v podstatě vždy stejná a ne tak proměnná jako je jejich

koncentrace v roztoku /7/. To je podporováno ještě tím, že

jsme při anodické polarizaci nechávali narůst důlky do větší

hloubky, jak odpovídá proudové hustotě 5 mA cm . Mírný vzestup

EUT> je dán tím, že se s pklesem koncentrace chloridů v roztok

zvyšuje koncentrační gradient mezi obsahem chloridů v důlku a

v roztoku a tím se usnadňuje difúze chloridů ven z důlku. To

pak způsobuje mírný posun repasivačního potenciálu k vyšším

hodnotám.

Z naměřených hodnot plyne, že sklon oceli ke štěrbinové

korozi je větší, zejména v roztocích s nízkými obsahy chlori-

dů než sklon oceli k bodové korozi.

Pravděpodobnost nerovnoměrných forem koroze

Aby mohla bodová nebo štěrbinová koroze proběhnout musí

dosáhnout korozní potenciál oceli v daném prostředí stejnou

nebo větší hodnotu, než má potenciál bodové resp. štěrbinové

koroze. To je jediné možné tehdy, když potenciál katodické

reakce, tj. redukce depolarizátoru, nabude stejnou nebo vyšší

hodnotu, než mají E_ a E__. Proto je možno stanovit na zákla-

dě porovnání potenciálu prostředí a potenciálů E D a E__ nej-
o Kť

nižší koncentrace chloridů, při kterých již nemotou již obě

formy napadení proběhnout.

Podle pravděpodobnosti výskytu uvažované redox reakce,

můžeme pak soudit na bezpečnost určených koncentrací chloridů

/6/. Při určování mezných koncentrací chloridů jsme vycházeli

z těchto tří potenciálu:

a. potenciál redukce kyslíku na platině v daném prostředí -

redox potenciálu, jehož dosažení je zcela pravděpodobné a tu-

díž vymezené koncentrace chloridů neposkytují žádnou záruku

bezpečnosti}

b. rovnovážný elektrodový potenciál kyslíku ve vodě, jehož do-

sažení je sice možné, ale méně pravděpodobné a vymezené kon-

centrace chloridů mají tedy jistou míru bezpečnosti;

c. potenciál rozkladu vody a tvorby kyslíku, který je praktic-

ky nedosažitelný /pouze za přítomnosti silně oxidařního činid-

la/ a tudíž jím vymezené koncentrace chloridů jsou zcela
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bezpečné.

Takto vymezené koncentrace chloridu pro jednotlivé teploty

jsou uvedeny v tabulce 2. Bodová koroze oceli ve vodách daného

obsahu chloridů není pravděpodobná a mohlo by k ní docházet

pouze při místním zahuštění chloridů. Štěrbinovou korozi nelze

vyloučiti nebot koncentrace chloridů zaručující plnou nebo čá-

stečnou bezpečnost jsou nižší než námi sledovaný nejnižší ob-

sah a tedy všechny koncentrace jsou nebezpečné. Je zajímavé,

že mezní koncentrace chloridů stojí s teplotou. Je to přede-

vším způsobeno malým vlivem na potenciál repasivace a větším

snižováním redox potenciálu s teplotou. Proto se mezní poten-

ciály dosáhnou v teplejších prostředích při vyšších koncentra-

cích chloridů.

Při předpovědi výskytu korozního praskání vycházíme z li-

terárního Údaje /18/, že ke koroznímu praskání austenitické

CrNi oceli dochází při potenciálech nad 0,06 V /SCE/. Tento

potenciál leží při teplotách pod redox potenciálem vody a pro-

to lze soudit, že ve všech vodách při uvažovaných obsazích

chloridů je korozní praskání pravděpodobné.

Výběr vhodné vody

vrátíme-li se nyní k využitelným vodám, vidíme, ža pouze

ve filtrované vodě by nemělo docházet ke štěrbinové a bodové

korozi, když výskyt korozního praskání v ní zůstává pravěpo-

dobný. Ze složení vody vyplývá, že určité nebezpečí vylučová-

ní uhličitanu vápenatého sice hrozí až při ohřevu na vyšší

teploty, ale možnost biologického oživení vody a tvorba ná-

rostů vytvářejí předpoklad zhoršeného přestupu tepla a vznik

dalších podmínek štěrbinové koroze. Proto pro nebezpečí vzni-

ku lísad by neměla být voda používána. Chladicí voda s obsahem

210 mg/1 chloridů překračuje uvedené meze a z jejího složení

bylo vypočteno, že bude zejména za vyšších teplot, vylučovat

vrstvy uhličitanu vápenatého. Proto ji neuvažujeme za použi-

telnou ani pro případy chlazení výměníku bez využití tepla.

Alkalicky čiřená voda má složení blízké rovnováze vylu-

čování CaCO,. Překračuje mírně meznou koncentraci chloridů,

avšak zvýšená hodnota pH vliv chloridů mírně potlačuje. Voda

by však byla použitelná pouze pro chlazení bez využití tepla.
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nebot při vyšších teplotách se bude přestup tepla zhoršovat

vytvořenou vrstvou uhličitanu vápenatého.

Změkčená voda vytváří obsahem chloridů a pH pro nerovncr.cr-

nd formy koroze stejné nebezpečí, jako alkalicky čiřená voda,

avšak neovlivní nepříznivé přestup tepla ni při vyšší teplotě.

Lze ji tedy použít i pro chlazení s využitím tepla. Pro potla-

čení štěrbinové koroze a korozního praskání lze využít další

možnosti úpravy této vody, tj. jejího odplynení.

Obsah kyslíku ve vodě přídavkem Na2SO, klesne na 0,1 mg.l

v důsledku čeho se mírně sníží i potenciál rovnováhy kyslík -

- voda a významně potenciál redukce kyslíku /redox potenciál/.

Ten pak dosahuje i při normální teplotě hodnot pcd 0 V /SCE,

takže se významně zmenšuje pravděpodobnost výskytu korozního

praskání, doby do lomu se značně prodlužují /9/ a obsahy chlo-

ridů schopné vyvolat štěrbinovou korozi musí být gramová. Úpra-

vou pH přídavkem trinattriumfosforečnanu na obsah 15 mcj.l

FO, přispěje nejen k potlačování korozního napadeni výměníku

z korozivzdorné oceli, ale omezí i korozi rozvodných řádů a

teplosmennych zařízení z uhlíkové oceli.

Proto změkčená odplyněná voda s upraveným pii přídavkem

fosforečnanu umožňuje jako jediná využití odpadního tepla.
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Obr. 1 Závislost potenciálů bodové koroze /E B v mV SCE/ oceli

08Crl8NilOMo2Ti na koncentraci chloridů v'0,01 M NaHC03

/log C ^/mol.l" 1/ při teplotách 1 - 30°C, 2 - 5O°C,

3 - 80°C

Obr. 2 Závislost potenciálu repasivace /E D_ v mV SCE/ oceli

08Crl8NilOMo2Ti na koncentraci chloridů v 0,01 M NaHCOj

/log C c l- v mol/"
1/ při teplotách 1 - 30°C, 2 - 50°C,

3 - 80°C
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Tabulka 1. Složení vod přicházejících v úvahu Í»ÍO chlazení

chladiče kyseliny sírové

Hodnota

PH

KNKa -iiunol.l"
1

^NKj ,-nunol. 1

|Ca mmol. 1

Cl" mg.l"1

|S0. my. 1

Voda

filtrovaná

7,5

2,0

1,9

38

60

alkalicky
čiřená

9,2

0,13

0,4

1,5

73

60

chladicí

8,1

1,2

4,0

210

180

změkčená

9,1

0,5

O,OO1

82

70



Tabulka 2. Mezní koncentrace chloridů pro různé pravděpodobnosti nápadu oceli

08Crl8NilOMo2Ti bodovou a štěrbinovou korozí

stupeň
aezpečnosti

•>ez záruky

s jistou
aezpečností

zcela bez-
pečné

uvažovaná
redox reakce

redukce
kyslíku

rovnováha
O

2
/H

2
O

rozklad .
vody

teplota
redox
reakce

°C

30

50

80

30

50

80

30

50

80

potenciál
redox reakce

mv SCE

+205 až 265

+175 až 245

+135 až 205

+ 480

+ 450

+ 410

+ 1 200

+ 1 130

- 1 060

mezní koncentrace chloridů mq.l

Bodové koroze

22 080

4 940

3 700

2 780

1 24O

1 000

60

20

50

štěrbinové koroze

55

170

420

35
 X

35
 x

35
 X

35
 X

35
 X

35 *

nejnižší obsah Cl~ v měřeném prostředí

-o

I
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Ir.--, i.:, řodhrod-k/, BiKlo.r.j.. S-xlr, Ing. J . Ziirik, D.Szabo,
K.Xíľ I<rstirlavr .

XOaOZlVKYCH STAVOV VYKUROVACÍCH SÚSTAV
Spolehlivost' vykurovacích eynte'nov je popri ekoaonike

výroby a spotreby tepla a TÚV druhá obluať, je dôsledne
sledovaná. Zlyhávanie systémov spôsobuje zvyíSovtnie nákla-
dov na údržbu a vyvoláva okamžité reakcie u užívateľov.

Oblasť vzniku spôsobených porúch, vtoré sú vyvolené
koróziou, Ba zväčšila zavedením plechových výhrevných t e -
l i e s , V celospoločenskom meradle predstavuje odstraňovanie
následkov korózie veľké náklady na materiál a mzdy, ako aj
výpedok kúrenia vo vykurovacej sústave. Čaatou príčinou
veľkej korózie je vysoká ecrenlvita obehovej vody.

V rámci čiastočného prieskumu sa z i s t i l o , že príčinou
vysokej korózie je najmä doplňovanie okruhov vysokoagrecív-
nou vodou, bez akejkoľvek úpravy. Kontrola korozívnych ú-
činkov obehovej vody sa nsvykonáva a len nepravidelne 3a
vykonáva meranie zloženia kotlovej vody. V prevádzke nie
sú zariadenia, ktoré by signalizovali zmenu kvality obeho-
vej vody a už vôbec nie stupni skorodovania sústavy.

Pre riešenie uvedeného probléi.o. bola v KORT-e Brat i s-
lava vypísaná tematická úloha,na základe ktorej bola na-
vrhnuté metóda marania korozívnych stavov vykurovacích sús-
tav na princípe nepretržitého sledovania potenciálu kont-
rolovanej sústavy voči porovnávacím elektródam.

Pre overenie navrhnutého spôsobu riešenia sa vykonali
overovacie skúšky v prevádzke vykurovacích systémov.

V prvej etape sa overovanie uskutočnilo na stabilnom
vykurovacom okruhu, ktorý je v činnosti 20 rokov bez váž-
nych porúch a jeho technologické usporiadanie neumožňuje
dopĺňanie bez kontroly vyškolenej obsluhy.

V druhej etape bolo overovanie na vykurovacom okruhu,
ktorý umožňoval kontrolované dpĺňanie obehovej vody a p r i e -
bežné odoberanie vzoriek vody na rozbor, pr i súčasnom ne-
pretržitom meraní a zapisovaní korozívneho stavu.

Popis okruhov a spôsob sledovania

Prvý okruh t v o r i l a výmenníková stanica "C" na s í d l i s -
ku Váh v Sal i . V s tan ic i sú inštalované 4 výmenníky vyhrie-
vané horúcou vodou z centrálnej kotolne. Teplota sekundár-
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nych rozvodov je regulovaná v rozsahu 35 - 50°C v závislos- -

t i na vonkajšej tep lote . Tlak v systéme je udržiavaný auto-

maticky kompresorom. Straty vody zo sekundárnych rozvodov

cú doplňované z primárneho okruhu kotlovou vodou. Kvalita

primárnej vody vyhovuje požiadavkám ČSJI 077401*

Druhý okruh bol v prevádzke BP 3 v Bratislave* Sú

v iiom inštalované 4 protiprúdna rýchloohrievače, vyhrievané

diaľkovým horúcovodom. Sekundárne okruhy sú v prípade úbyt-

ku vody doplňované z primárneho okruhu. Tlak sekundárneho

systému je udržiavaiý uzatvorenou tlakovou nádobou.

Pred zahájením vykurovacej sezóny boli do vratných ve-

t iev zabudované elektródy typu 16915 i výrobca ZPA Nová Páka.

Sondy boli vyrobené z guľatiny sústružením z materiálu pod-

ľa ČSN 411373. Potenciál elektród a jeho zmeny boli merané

multiEetrom TESLA BS 14520 a zapisovaný viacúčelovým zapi-

sovačom ZEPAHEX 24* Polarizácia elektród z vonkajšieho zdro-

ja bola robená automaticky z prístroja PROGÍTOH, vyvinutým

pre t ie to účely.

Priebeh meraní

V prvom okruhu, s ustáleným režimom, bol sledovaný na

vyradených dieloch /vyradené pra 2hyby výroby a zlú montáž/

stav povrchu. Aj napriek vysokému pH nebola zistená lúhová

krehkosť a povrch nebol korózne napednutý. Vybrané dielce

ponechané na dvore dielne začali korodovať až po 3-4 dňoch.

Preto ani u viac dní otvoreného okruhu počaa GO nebola zis-

tená korózia.

Potenciál sledoval zmeny teploty a metódou polarizač-

ného odporu boli zistené zanedbateľné zmeny koróznej rých-

l o s t i .

Druhý okruh /vcľnke pcchopenlu prevádzkovateľa/ bolo

možné doplňovať priamo pitnou vodou. Do okruhu s objemom

1500 1 sme napustili 100 1 vody a potenciál po 65 " reago-

val zmenou +30 raV. Po premiešaní celého objemu vo výmenní-

ku boli následne zaznamenané zmeny v ďaľších okruhoch. Po

ustálení rešimu boli skúšky opakované a zmeny potenciálov

boli zmerané.

Katematickým prepočtom bolo zistené, že doplnením 1C&

surovej vody do celkového objeau, sa svýšlla korózna agre-
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£ Lvi ta, vyjadrené zmenou polarizačného odporu o 27.55S. Ab-
solútna hodnota pre krátky £aa ;ľ].usu, nebola gravimetricky
stanovená.

Záver

Celé meranie bolo vyhodnotené a získané výsledky sú
písomne dokladované v KOHF-e Bratislava.

Na základe dosiahnutých výsledkov v správe je možné
konštatovať :

1/ Vykurovacie okruhy, doplňované upravenou vodou nepotre-
bujú ďalšiu kontrolu, ak technológia neumožňuje doplňo-
vanie neupravenou vodou. Z dôvodov korózií je zaručená
niekoľko desaťročná životnosť.

2/ Pri doplňovaní inými, neupravenými vodami je nebezpe-
čenstvo korozívneho napadnutia okruhov a vyžaduje trva-
lú kontrolu podľa navrhnutej metódy.

3/ Pri doplňovení neupravenej vody v množstve 10& obsahu
môže sa korozívna rýchlosť zväčšiť až o 30í. Zabudovania
elektród je možné tento stav jednoznačne identifikovať.

4/ Na jednom zapisovači typu ZBPAREC 24 j * možne zaznamená-
vať stav 3 okruhov, a to 3 teploty a 3 korózna stavy.

5/ Dosiahnuté výsledky boli sískané v praktických podmien-
kach a dajú sa rozSiriť do ďalších prevádzok. Využitín
záznamu potenciálu, teploty a polarizačného odporu je
možné včas kvalifikovane odhaliť neodborné zásahy do re-
žimu sledovaných okruhov.

6/ Pre zjednoduSenie vyhodnocovanie záznarcov skúšame v spo-
lupráci SVŠT CHTF Bratislava vypracovať metodiku vyhod-
nocovania tak, aby bola zrozuoitelná bežnej prevádzko-
vej obsluhe.
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Ift!-« Vlastimil 3~.Ä2PI1.„ *3Se.,,, J-% ?.u=olľ 3LA"ľ?

In,*;. i^aaUla:-; BI'TS?, ľ?2s.» "ut-í -^o^-t , ??<?•••?

/^ TTÄ̂ ľ̂ Y ľ'Ĉ CZ.? 003IÍ ?!>.O SrSHSETTCíď

elektric!:* ensrsio je jjedaí-n se asfcXačníefc kr i-
ob.jekti«ni norouss-ii •"yovnl rosvpje aároáaího

Í a 5l»otaí Úrovni, "eal spučasas 3Sí:lr.<äaí tsohm
3!i5 protolínv patří trv?le rostoucí níklady na

výroba elektrická ener-i« t Irteré 3=QU ovlivňovány nejen
w"vo,1sr! cea ener^tic'í 'bo pniiV3» sle i n,á'.íl?.tíy na owsvy,
rekonstrukce a r.oíer-iaaoa snsr^etiQkýah zařízení.

s»£?5£testi #*och oblEstí asiísäo aárod-iího H03->edr'jo1;ví, Hut*
aí proval, ktsrý p s t ř í tas si «ýsa3!r.aé spotřsbitsle

1té aasr?ie rc»aá* Třisaíwl k; tčiaaómu řersaí této p:

tiky. TF prvé řsdi aocbází Je postipnéjru SÍIÍŽOIÍSJÍÍ eii1

!cé náročnosti, která je licitujícÍT. čliáafesn d?15íao rosvo-

,1e hutaí výroby. Dále Je to z!/-=ov3.ií uSitaýoh vlastností

oselí s v-rpoVzí z aich, určen'aa pro rekonstrukce a opra-

vy stivE.jícíah eaergetiolcých z»řízeaí. ^schnický pokrok

a nozuatky sosa^saé « oblasti hutní výrob:; přispívsjí ke

zvýšení provozaí spolehlivosti, hospodárnosti a životnosti

enersetiskýeh zařízení /!/«

korožft OL-tiagnfch'..

ovlivaují g šôiptälf kíS^ipeStt srlptf t:difc fcíirá sahraajiit
- vlaataoati

pnutí,

ha Jednotlivých součástí),

Odolnoet proti korosi uhlíkových a níikolef5ováných
oo«li ae onižuje ae etoupg^ícínl obaahy uhlíku, dusíku,
ÍQštorii a Bity f íl* Závažná Je t s truk turaí chársktériB t i -
kat Austenitioké ôctli 3 sou » prôvoinlch podmínkách par-
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:iic:i 1'otl'i vystaveny prakticky v:;em !r.o?.n.7m rJruh'3m koroze.

To ne; vo.-r.-5 ovlivnilo -iW.rn". cr.czav; výbčr coalí pro par-

r.i kotlo, navíc v.o sic V7 r.:lu;]e v:'sok:' '-ío'nota raozo pevno-

s t i při tečeni.

Z-ľ::lcM3rií n-.O.v.in'ca wo bezporuchový provos kotlá z hlo-

dickrs koroze je: dokonalá kontrole cho:.:ickcho reiíimu kotle

/ 3 / . T)-'.lc to .i-ou i ot-'f.k-.' rr-.o,icnó ce sávadíj-ni v obóhu vo-

•Jv, pľxručov'aí choiu kotla Q dokonrlorít odplynení vody,

které r.p'vo'i v'y.n'T.n" ovlivňovat proces koroze. Melze aa-

n«.dtjc!t ar.i oť'r.ärv nír.koovkliokóho nr.~'h:'ní.

Ghííľ'ktoristickyni ••>O!lirínitr;mi korozního působení v

tepelných clcktr^n^.oh ,isou po:r."rač r.i?.lo aj^ecivní prostře-

dí vo;'.rižch r:-::tr':ľi c c»--:sen;'ir.i hodnotami pH. Jsjich dlou-

•lo-.Jobc n°i' r*fo:r:í •-•"•i vv;:o!:."ch teplotách G nechaniclcýn ůr.:n?.-

fc'ai ěrGto vede V. lo'c'lnir. tv-'sr1 koroae (bodová, : t í rbino-

•/•', korozní •v-'-.'t'uií ̂ íezikr-Jetslovóho a translcrystaloviho

ah.Trrkter-.i -I'i rt-. tick í n a ;iřodev: Ír. nxskocvklovén nam?.-

iv'ní). ?o(3;.n'.n!:on pro tyto jevv j í přítomnoct chloridových

iont" n tv-č *;:ov„:í v> tenči úlu. "a vývoj koroze zde rr.ohou

:-->olu")•;::•.bit i "clnínky technologického zpracování ocelí

a ť'.''<6 .'.-uct.'ií o^)yjzcni o chrom. Je to jednak tvorba ker-

biJii n:-. b"si chroi.vj n rockee ch.roirxi s k^slíker. v o.ridační

at:.-.ocfc'ro zr. vyských teplot. Odolnost prot i korozi cnižu-

jí irsk r-ilfiJy, tn>: i o::idy. Závažná jsou i mechanická na-

rvlh'ní vvvcl?.".-'. předchozím tvarováním trub, tsk i nechanic-

V' m n ' h ' n í ocelí v provozních podmínkách.

S provozními podmínkami tepelných centrál a vznikem

•iox-uch b'vú fnr.to snojovánn. koroze pot! napětím (SCO) vy-

vniaar' n'inobc-ním statick'ho nam'hání. Síření trhlin zde

ur«ehlujo aískocvklové namáhání, vyvolané teplotními oyk-

kv pri nap'Ji-ní kotle, cyklická fluktuace teploty a t l a -

k'i, ovi j vríov.ných najížděním a odstavováním kotlu a úalš í

nrovozní vlivy.

?H ho'noccní odolnosti proti f̂CC je nutno počítat se

soubt;~.ri'-'ia vlivun 3 55'''.:ladníoh psrsinetrů, působících na

:..':C:i-!ni£uur: túto koroze / 4 / :

- citli.-ct-tí r- teri ' i lu,

- is.-ehnriiocvn nri.-,'h''nín> (napětím),
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- vlivem prostředí.

Za těchto složitých provozních podmínek se předpoklá-
dá syeergetické působení SCC a korozní únavy. *oměrně slo-
žitý mechanismus těchto dvou souběžných podmínek namáhání
se nepodařilo dosud jednoznačně objasnit.

Schématicky pak tyto složité podmínky namáhání je
možno vyjádřiti

Prostředí

bez zatí iení bez koroze bez vývoje trhlin

>»—...n-.-—l£SES5?£ ariíe tel_rkgroge_

Icons tatní bez,koroze trhlina při tečení
f**žln<\ ir«7.n«„,' SCC (typ anodického
(tečení) korozní rozpouštění, typ vodí-

_ j -, kového narušení)
opakované zatížení SSlJEBESH 2£ľ°ÍJŠ2S!°™_&hUSX--

. __korgzní jma^_.„únava za .koroze

Pro potlačení vývoje koroze pod napětím se uvádí u
feritických ocelí s 13 a IB % chrómu nezbytná přísada t i -
tanu v poměru Tl/(C+tI) * 15 a nejnižší obsah tltatu 0,25 * .

Vliv nečistot na korozi austenitických ocel í

Korozní odolnost austenitických CrHiUo ocelí v pasiv-
ním stavu je závislá na jakosti povrchu a BloSení korozní-
ho media. Bez možnosti změny korozního aedla zastává základ-
ním problémem historie zpracování výrobku z těchto oce l í
a také jakost povrchu.

K interkryetalické korozi austenitických ocelí zpra-
vidla dochází po zcit l ivění při teplotách od 450 do 900°C.
Vysvětlení tohoto jevu je většinou spojováno s ochuzením
o ohrom a segregací rozpuštěných prvků nečistot. Vysoká
čistota ocel i zvyšuje odolnost proti korozi.

Přítomnost fosforu, síry a dalších prvku na hranicích
austenitických srn je často spojena se vznikem trhlin při
tváření za tepla m také s vývojem Interkrystalické koroze.

Hěkdy se předpokládá, Se k segregaci uváděných nečistot
dochází j i ž při vysokoteplotním rospuStěcím iíhání. Hasle-
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dující teplotní exposice oceli přispívá k dalšímu obohacení

hranic zra. 'Jvidí oe ta!cá, že ee.^resoco nečistot je ovlivně-

na nakleací a růstem karbidů.

Charbonier oj. /5/ studovali vliv obsahu (0,001 až

0,040 ?J) P na odolnost proti korozi austenitické oceli so

směrným chemickým složením 0,02 C - 1,70 Hn - 0,50 Si -

- 17,5 Cr - 2,5 *!o - 0,007 S. Zkouškami ee prokázalo, že

studované obsahy fosforu neovlivnily náchylnost k inter-

krystalické, bodové a Štěrbinové korozi. To taká potvrzují

i nejnovější informace o inovaci výroby v Japonsku. Řešení

se zde zamořuje na feritické chromová oceli s nízkými obsa-

hy síry e nřísadani Tli, Cu, ITb a dále na úsporu molybdenu.

Vysokou náchylnost k bodové a štěrbinov' korozi ocelí

ty-m AIS1 316 (17 341 dle dsil) a 316 L (17 350 dle ČS?!)

ovlivňují o>:isulfidy. Sulfid MnS aení ve vodních roztocích

stabilní. Jeho rozpuštění vede k tvorbě úzké štěrbiny v

roztocích s vysokým podílem chloridů a oxidačních látek.

Oxldické jádro vmóstku vytváří mezi matricí a oxidem úzkou

.št&rbinu, čistý fclnS sulfid resultuje v mikrotrhlinu (mikro-

plt) dostatečně otevřenou, že dochází k pasivsci oceli.

Ke zvýšení odolnosti proti bodové nebo štěrbinové ko-

rczi vede zvýšení obsahu chrómu, případně molybdenu, ale ta-

ké snížení obsahu manganu pod 0,3 fS. Tento nízký obsah ve-

de ke vzniku pasivních CrS vm3stků, namísto nepasivních LlnS.

Uváděné poznatky podporují výsledky práce Takizany aj.

/6/ zorněřené na studium vlivu manganu a síry u oceli typu

18 - 8 na odolnost proti délkové korozi. V roztocích chlo-

rid! se prokázalo, že při konstantním obsahu síry se koroz-

ní odolnost s klesajícím poměrem Í.'n/S zvyšuje.

Ze studia vlivu molybdenu a fosforu na odolnost auste-

nltickýeh oeolí typu 1 8 - 1 6 proti napěíovó korozi vyolývá,

?.e vliv fosforu na korozi se zvy"uje s klesající čistotou

oceli a Je výraznější při niž*ích úrovních mechanického na-

máhání a Jeho účinek zwäuje přísada molybdenu. Přísada mo-

lybdenu zvvMije odolnost proti bodové korozi a také proti

naněíové korozi, jak se ?Svodně předpokládalo.
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Koroze 12 :J-.iích chromových ocelí

Jedna z nejvýznamnějších aplikací 12£ chromových oce-
l í sphraiije odolnost oroti plynným médiím, šejména proti
páře, vodíku a produktům spalovmí.

Problematice ohrožení dílců vvatavených přímými účinkům
spslin kapalných paliv, tzv. vanadové korozi nutno věnovat
pozornost zejm'na z hlediska možného vývozu energetických
zařízení do zemí středního východu, ^outo problematikou
se j i ž zabýval Alexzadr aj. /7/. Srovnáním úbytků přehří-
vákových trubek při identických podmínkách expozice vyplý-
vá, že feritické a austeniticfcé ocele se rozpadají na dvě
oddělené skupiny, ale pro obě ?latí, že zvýžeai korozní
s tá los t i se získá zvýčením obsahu chrómu. Ti a základě obsa-
hu chrómu však austenitické ocele mejí vyšší rychlost Vbvt-
ku kovu ve srovnání s feritický-i ocelemi obsahujícími ob-
dobné množství chrómu.

tfbytek feritických ocelí ve spalinách oleje je Zx vět-
ší než ve spalinách uhlí, zatímco pro austenitické ocele je
toto zvýšení desetinásobné. Z au?tenitických ocelí má nej-
větčí odolnost proti korozi ocel obsahující niob, který in-
dukuje rozdílné tvary precipitujíeího karbidu.

Pokrytí rostoucích ?o5adav'.:ů na energii vedlo v sou-
v i s l o s t i s problémy v opatřování urlechtilycfe neliv k re-
nezanci užit í uhlí v energetice, proto problematika pou-
ž i t í žárupevných materiálů i po ukončení výstavby novích
kapacit klasické energetiky v seônflecát'ch létech t-'vá.

Životnost a provozní spolehlivost Jednotlivých k.rrpo-
nent energetických centrál ovlivňují jak provozní a kon-
strukční charakteristiky, tak netalurgicho-rarteriálové
charakteristiky používaných ocelí a výrobků 8 nich. ?ri
objektivním ?os izování jejich užitných vlastností nutno
souběžně hodnotiti
- pevnostní a olatické vlastnosti ~:ři tečení,
- křehkolsmovd charakteristiky oceli a svarových spojů,
- odolnost ocelí oroti o ridaoi a >orozi.
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Tyto rozhodující vlastnosti negativné ovlivňují nestej-

norodosti rozlomení uhlíku a elitinových prvka a také obsah

a rozložení nečistot v oceli. Širší aplikace .-roderníeh

procesů výroby oceli - prvků sekundární metalurgie a plynu-

lé odlévání oceli mohou zabezpečit zvládnutí těchto pro-

blém!.

Z charakteristiky vlivu obsahá nečistot na vlastnosti

ocelí pro energetické strojírenství vyplývá následující

pořadí maximálního ob3ahu prvků v těchto ocelích:

1. S, P s mezními obsahy 0,010 53 S a 0,015 (0,010 ÍÍ)P

2. Cu, Sa (sb) s mezními obsahy 0,10 fJ Cu a 0,010 55 Sn

3. AI, 3 o max, obsahen 0,015 & AI

Iíosažení toto 'rovně obsahu příměsí v oceli, optima-

lizace výroby a zpracování ocelí a trub pro parní kotle

vSetně vho'n'ho technologického zpreeování trub a plechů

při výrobě kotle a jeho opravách jsou záruky účinného ře-

šení zvýsFení životnosti energetických zařízení.
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S1LĽ1LM VUST.NOSTl NESTABILIZOVANÉ AUSTLNITlĽkfc 0CĽLI SE ZVÝ-

Úroveň žáruvzdornosti legovaných ocelí je zásadním zríi-

sobem závisící na jejich cuenickeir. složení, které ovlivňuje

charakter ochranných vrstev, vznikajících při vysokotenlotni

exnloataci /I,2/. Nejnižší rychlost oxidace vykazuji oceli

legované chromém, křemíkem a hliníkem, což se přičítá vzniku

oxidických vrstev c nízkou iontovou vodivostí /£/. Při zvyšo-

vání obsahu uvtuených prvků je však nutno vzít v úvtiiu i je-

jich vlivy na užitné vlastnosti, jako jsou např. olouhodoba

žarupevnost, strukturní stabilita, odolnost proti tepelné

únavě a pod.

Nedostatkem současného sortinentu žaruvzoorných oceli

je široké rozmezí normovaného chemického složení, přeue-vším

u obsahu křemíku, životnost součástí, vyrobených z au»tem-

tické oceli typu lb/lu s obsahem O,j % Si vsak buae zcela

odli&ná ve nrcvnaní » ocelí, obsahující i. % Si. Pro zlepieni

této situace byl zaveden racionální typ nestabilizované oce-

li, označené 17 2J6 /3/. Tato ocel se vyznačuje obvyklými

obsahy chrómu lb,a az 20,j %, niklu 11,0 až 13,0 % h obou-

stranně vymezeným rozmezím obsahu křemíku (1,3 až 2,J %) a

ultliku (0,12 až 0,20 i.). Překrytí směrného chemického slože-

ni oceli 17 2J0 s dosud běžně používanou oceli 17 2J1 /4/ je

zcela formální, nebol v praxi te ocel 17 2ol obvykle vyrábí

s obsahem křemíku do zhruba 0,6 i..

experimentální část

Zkoumaný materiál byl odebrán z provozní elektrotavby,

odvalcované na pleoh o ti. b wtt /ä/. Ocel obsahuje o.lb h C,

1,4j % Mn, 2,03 % Si, O.olb 'o P, 0.0U6 % S, li,09 % Cr,

12.16 * Ki. 0,03 % Uo, 0,05)7 h Al. O.Uid ifc K. 0.0032 % 0.

0.003 % At. 0.00J % Sb. 0.002 % Sn.

Uikrostruktura plechu po rozkouttecim žíhaní je plně

austenitická, se strední* lineárním rozměrem austemtického
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zrn* U.Ulj ona, což odpovídá G = 9 podle ČSN 420463. S jemno-

zrnou strukturou.SOUVISÍ oŕiznivá úroveň mechunických vlast-

nosti, které jsou' vyiž>í vts srovnáni s požadavky Vb 41 7256

/3/ i srovnatelných zahraničních značek DIN XláCrNiSi20.12

/o/ a Hed Fox 34 /7/ (tab. 1).

Uvěřeni žáruvzdornosti bylo provedeno nic toulkou, zavede-

nou v SVuM Praha, založenou no moření přírůstků hmotnosti

vzorků o rozměrech ft 8 x 30 mm, uložených v keramických mis-

kách a exponovaných při zvolené teplotě. Uvedený postup zahr-

noval jak provedení přerušovaných zkoušek, v jejichž průběhu

ae vzorky vyjímí-ly z pece v jOb li intervalu při gravimetric-

kých múřenjeh, tak i zkouřek cyklovaných, u nichž byly vzor-

ky navíc ochlazovány vt- 24 h intervalech na teplotu místnosti.

Obdržené charakteristiky žáruvzdornosti pak byly porovnány

s výsledky dříve proveuených ověřovacích zkoušek oceli 17261

/A/.

lilouhouobé žárupevné vlastnosti byly charakterizovány

naoetovou a teplotní závislostí doby do lomu s odečtením hoú-

not meze pevnosti při tečeni, časovou závislostí creepové

plasticity a u vybraných vzorků také studiem lomových ploch

po creepové exnloataci. Toto studium bylo provedeno na řadko-

vacím elektronovém mikroskopu Bb 300 v režimu sekundárních

elektronů. Identifikace typu a znůsobu vyloučení fází, pří-

tomných po creenové exploataci, byly provedena kvantitativní

rtfc. nikroanalýzou na zařízeni JCXA - 733 a technikou ten-

kých folii na transmisním elektrunpvém mikroskopu JEM-200CX.

Výsledky zkou&ck a jejich diskuse

Výsledky hodnoceni žáruvzdornosti proveueného netcuikou

přerušovaných a cyklovaných zkoušek, jsou pro oblast teplot

tOO už ÍOJO °C uvedeny na obr. 1. Z časových závislosti pří-

růstků haolnosli W /a/ jsou xde zakresleny extrapolované hod-

noty W/10
4
 h a oopovídající úbytky tloušiky vzorků za lo

4
 h.

5r.ifovana oblast odpovídá laboratórni* tavbám jakosti 17 ii.il

v kirokés) rozsahu eliemického složeni (O,OJ až 0,2a % C, 0,38

až 2,04 % í»i. lb.3 *l 21,3 % tr) /2/. ilmctnostni přírůstky

hounoceného plechu jakosti 17 i*t> se nacházejí na sootíní hra-

niei rozptylového pasná oceli 17 2il a potvrzuji tak vysokou

žáruvzdornost austenitickýeb oceli se zvýšenými obsahy Cr a

S*. 'L prast.«kého hlediska se jeví významný* siininální
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rozdíl ve výsledcích cyklovaných a přerušovaných zkoušek,
což lze považovat za zásadní odlišnost ou austemtických oce-
l i s vysokým obsahem niklu (17 Ji3 a 17 2i5) resn. ou oceli
17 Ij i /2/.

Hodnocení žarupevnosti na zaklade výsledků zkoušek te-
čení oo lomu v oblasti teplot 5oO až 750 °C je uveueno na
obr. i . Závislosti aoby do lomu t r na aplikovaném napětí Ka

se při jeunotlivých zkušebních terlot&cb vyznačují lineární*
průběhem v použitém bilogaritmickém souřadném systému, při-
čemž s rostoucí teplotou klesá podle očekávání napétová ci-
tl ivost doby ao lomu (obr1. 2). Vypočtené pííp. extrapolované
hodnoty meze pevnosti, při tečení za 10 . 104, 3.10*. J . 1 0 4 a
10° h jsou uvedeny v tab. 11. Výpočet byl proveden poule
Larson-Millerovy parametrické rovnice pro teplotní oblast
Otu až 7JO °C a oddelene lineární regreri pro teplotu JJO "C.

hounoty U
m T
 jsou v souladu s příslušnými požadavky,

uvedenými pro jakost 17 256 /a/ x obdobné zahraniční značky

XloCrNiSi2u.l2 /d/ a Hed Fox 34 /7/.

Creupová plasticita je farmou časové závislosti lomové

tržnosti při creepu uvedena na obr. G. Průběh křehnutí je

oboobnj jako u jiných typů austenitick>ch ocelí, přičemž po-

čáteční pokles lomové tažnosti je oři časach delších nei

10 k je vystřídán teplotně a nanftiove prakticky nezavislýa

průběhem. S tímto průběhem jsou v dobřen souladu zm&ny v cha-

rakteru porušení a vzhledu lomové plochy v závislosti na pa-

rametrech crecpové exploataca. V oblasti nízkých teplot a

vysokých napiti lze pozorovat výskyt lomových ploch tvarné-

ho typu s charakteristickou Jankovou morfologií (obr. 4a).

3 poklepem aplikovaného napatí a vzrůstem doby do lomu je

spojen přechod od trans^ranulárníck lonú k inlerurunulárnlm

tvárným lomům, jejichž lomové plochy se vyznačují přítomnosti

drobných dutin, iniciovaných částicemi precipitálu na hrani-

cích zrn a v závislosti na teplotě také značnou oxidací

(obr. 4b,c). Přítomnost intergranularníbo nreciritátu usnad-

ňuje nukleaci, růst a rozsáhlé vzájerné propojovaní kavit

v celém objemu zkušebních tyčí (obr. i).

Při fázové analýza vzorku PO creepu 1UU °C/30U liPa/

/7btt!i h by U elektronovou difr*kci a energiově disperzní vi-

kroanelýzou identifikována prítecnost karbidu U^C^.tT- fáze

ti komplexního karbosilicidu. karboailicid obdobného složeni.
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kttry je ísoslrukturní s *^ - Karbidem (M
g
C), byl pozorován

napr. i v bezioolybctenové oceli tyou..J04 LS /6/» Střední slo-

žení jednotlivjch fází jt uvedtno v tab.' 111. ff- lize pře-

cipituje převážně na hranicích zrn (obr. Gu) v menším rozsa-

hu i uvnitř zrn 6 cožností heterogenní nukleace na oxidech

a častících M
O
„C-.. Pro tuto fázi je charakteristická morfo-

lo^ie nepravidelných bloků o rozměru až ĵ tem, pHp. i jelili-

coYitá morfologie. Uifrukční analýzou byla zjištěna přítom-

nost karbiuu M^C^ J
a k T e í o r m

* Primárních částic, votších

než u.ojpn (bez orientačního vztahu k matrici), tuk i dis-

perzních rastie kubické resp. jehlicovité morfologie s orien-

tačním vztahem "cube to cube" /t/ (obr. 6b,c), které nreciri-

tovaly v prftbčhu creopové exploatace, a to přednoftné uvnitř

austtniticKých zrn. Karbosilicid ve formě částic o velikosti

až jyfcn vytvářel převážně téměř souvislé sííoví na hranicích

zrn (obr. bd), na nichž docházelo při creepu k intenzivní

kavilaci (obr. J ) .

V průběhu creepové exploatace docházelo k oxidaci nejen

na DovrcUu zkušebních tyči, ale rovněž v oblastech výrazného

kavitacního pobkoz«ní (obr. 7). Výsledky nukroanalýzy oxitlft

jsou uveueny v tab. IV, v níž je specifikováno rozirezí pří-

tomných prvků po creepu 700 °C/30 MPa/7666 h. Z dosažených

výsledků je zřejmé, žu chemické složení povrchových oxidů je

výrazně odli&né od složení oxidů uvnitř vzorků. Nesouvislý

povlak povrchových oxidů je tvořen komplexními oxidy Cr a

Un, zpravidla s vjraznou převahou oxidů ehromu. Vnitřní oxi-

dy jsou tvorony dvěma výrazaě odlišnými oblastmi,přiCemž jed-

n* část obsahuje převážně železo a malé množství chrómu, dru-

hé část vnitrních oxidů má složeni obdobné karbosilicidu.

Heálsost postupné transformace karbosilicidu na oxid v průbě-

hu creepové exploatace je podtržena skutečnosti, že oxidy

isostrukturní %- karbidu (karbosilicidu) existují v mnoha

soustavách /lu/.
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l a b . l - Porovnaní mechanických v lastnost í hodnoceného nltchu
f nuni.ni.ilne zaručovanými huuuotami odpovídajících t,pů oce l í

lounootny oltch
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1 a h . l l - Vyhodnocení řurupe vnos t i potíle Larson-Jiillerovy
p&riin.etrícké rovnice
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j . l o ' h
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(30)
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Tdb.ll l - LL rikroiinalýzíi prccipitatu (hir.S.) no normalizaci
na 100 %
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Tíib.lV - tl> nukroanalýza OXKHI (lirn.i) po normalizaci na loťi.
(liuz uvnžovúní kyslíku)

Typ

povrchový oxid
vnitřní oxid-1 .ňas=t
vnitrní oxid-J.čůFt

S i

O.ô
O,a
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Cr

7j-t5
ô-b

32-07

M n

0-22
0-2
1-j

K e

bt-tj
i-3i

M
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b-20



Přerušovaná zkouška
i pásmo průměr
j hodnot
4 ocel 17 251

900 950 1000
Teplota [°Cl

1050

2-

3
O

ť4

l 2

OL o

Cyklovaná zkouška
maximal, hodn.

. pásmo průměr

1 1 hodnot
ocel 17 251

• ocel 17 256

/

/ i

1 t
1 I

/ /s
/ /

• /
~*"' /

' 1 1 1

/

/

1

1
/

/

(

•

ri
i

É
/

/

/

/

/

/

S 1b

900 950 KW)
Teplota [°Cl

1050

Obr.1 - Porovnáni to plotních závislosti para-
notrů žáruvzdornosti oceli 17 251 a
17 256, vyhodnocených z výsledků pře-
rušovaných zkoušek (a) a cyklovaných
zkoušek (b)
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Obr.5 - Charakter porušení zku-
šební tyče po expozici
75O°C/3OMPa/1287h

Obr.2 - Vliv aplikovaného napě-
tí a teploty na dobu do
lomu hodnocené tavby ja-
kosti 17 256
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Obr.3 - Závislost lomové tažnosti při croepu na dobo
do lomu
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Obr46 - Charakter procipitaco po ereepové exploataci
7OO°C/3OMPa/7889h:
a) přítomnost ťf-fáze na hranicích zrn a intragra-

nulární preoipitaco částic M̂ oCg
b.clprocipitace dvou typů karbidu M23C6 uvnitř zrn

blsvfitlé pole a difraktogram /TiOQ̂  + [\OO]nQCt
c)tmavé pole v 020/^^-osvěleny pouzo částice,

procipitujíci při creepu
d)přítomnost karbosilicidu na hranicích zrn -

zobrazení v SE
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Obr•U - Vzhled lomových
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taci:
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Obr.7 - Vnitrní oxidy ve vzorku po creepové expoatacl
7OO°c/3OMPa/7889h:
a) zobrazeni v SE b) rte obraz kyslíku
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HODNOCENÍ KOROZNÍHO POŽKOZBNÍ AUSTEfUTICKlřCH TRU3 A TRUBKOVNIC

I . tíVOD
V rámci řešení s t á t n í h o úkolu "Výzkum korozní odolnost i

spoje trubka-trubkovnicc PG VVER" je ve VIJHZ Dobrá zkoušen

modul-variantně zhotovený spoj trubka-trubkovnice v podmínkách

současného působení koroze vody sekundárního okruhu, v n i t ř n í -

ho pře t laku v trubkách, tep lotn ího gradientu ve stěně t rubek,

efektu odpařování na vně j š í s trane trubek a přerušovaného t e -

pe lnéh.o příkonu z primární s t r a n y . Součást i výzkumu je oceně-

ní změn materiálových c h a r a k t e r i s t i k vyvolaných degradačním

účinkem kombinovaného působení aplikovaného namáhání. V to'mto

příspěvku bychom vás c h t ě l i seznámit s některými dí lč ími vý-

sledky experimentu.

2 . POPIS ZAflíiSENÍ A PODMÍNKY ZKOUŠENÍ

Stěže jn í č á s t í celého zař ízení je t laková nádoba, vyro-

beni z ocol i 08CR18M0T (0=600 mm, h=175O mm), v níž je umls-

t ř n zkušební modul. Vlas tn í modul je tvořen dvěma trubkovni-

cemi spojenými 24 hor izontá lně orientovanými teplosměnnými

trubkami s ohybem ve s t ř e d n í č á s t i (y=150°). Trubky byly vy-

robeny z ocel i 08CH18N10T o rozměrech 0 16x1,5 mm, kolektory

(odpovídající paropenerátoru WER 400) ze s t e j n é o c e l i . J e -

j ich t loušťka je 136 mm. Uvnitř trubek proudí voda, j e j í ž pa-

rametry odpovídají parametrům primárního okruhu PG VVER. T l a -

ková nádoba je naplněna vodou odpovídající sekundárnímu okru-

hu PG. V horní č á s t i t lakové nádoby je zabudován kondenzátor,

jež za j í ščuje kondenzaci par sekundáru.

Zkušební zařízení exponuje modul za t ě c h t o podmínek:

A. Mechanické namáhání vytvořené rozdílem t laků primární vody

u v n i t ř trubek (12,6 MPa) a sekundární vody v tlakové ná-

době (4,6 MPa).

B. Tepelné namáhání odpovídá rozdí lu t e p l o t vody primárního

a sekundárního okruhu. Teplota primární vody dosahuje

297°C-310°C, t e p l o t a sekundární vody je 258°-270°C.

Důležitou sloikou tepelného namáhání je simulace přechodových

stavů p ř i ohřevu a ochlazování systému, p ř i nichž tepelné cyk-

ly probíhaly r y c h l o s t í 30° í 5°c .hod"1 . Po provedení 50 t e -
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pelných a tlakových cyklů v rozsahu teplot primárního ckruhu

125°C až 23e°C byl systém udržcvár. na onencvitých parametrech

s občasným odstavováním a ohřevea vyvolaný.-ni technologickými

a provozními důvody.

C. Korozní prostředí bylo voleno tak, aby jakost vody v pri-

márním okruhu odpovídala technickým podmínkám pro parogene-

rátory.

el. vodivost (při 25°C) 0,3-1 /iS cm"'

pH (při 25°C) 8,5-9,5

hydrazin (zbytkový) 5-100 ppb

Og (rozpušč.) 7-200 ppb

Napájecí voda v sekundárním okruhu má tyto parametry:

el. vodivost (pri 25°C) 0,5 #S cm"1

pH (při 25°C) e,5-9,2

hydrazin (zbytkový) 2C-60 ppb

chloridy 1C0-2CC ppm

Cu max 1C0 ppb

I e max 120 ppb

Pro urychlení experimentu byl zánřrr.Č- zvýšen obsah chloridů

v sekundárním okruhu. ľ.odul byl exponován na provozních para-

metrech 1840 hodin. Frovoz zařízení se zkušebním aodulem byl

předčasně ukončen z důvodu vzr.iku korozních trhlin na povrchu

trubek. V dalším je pozornost zaměřené na korozní poruř.ení

těchto trubek a trubkovnic mimo vlastní spoj.

3. STRUČNÍ CHARAKTERISTIKA POUZlTÉ OCELI (CK16N10T)

s OHLEDEJ: KA KOHOZRÍ CSCLKCST V porvínvírn PG VVKR
0 ocelích typu CHIBNilO je znáso, že jscu náchylné k lo-

kálním formám koroze, které při spolupůsobení mechanického

namáhání mohou vést ke korozními praskání /I/. Limitujícím

faktorem pro rychlost vzniku korozních center ;e především

koncentrace 0- a Cl~ ve vodě vysoké teploty. Ze zkušeností

testování austenitických ocelí ve vedě vysokých pářemetrú na

náchylnost ke koroznímu praskání pod nepřtim je známo, Se pří-

tomnost Og de předpokladem pro chloridové korozní praskání pod

nap?tím. Se vzrůstem koncentrace 0- dochází ke zvýšení agre-

sivního iSčinku vody obsahující Cl~. Vzrůstá korozní potenciál

bodové koroze. Jestliže je korozní potenciál vyšší, než kri-

tický potenciál bodové koroze - potenciál průrazu, existuje

nebezpečí vzniku lokálních korozních center. Ka obr. 1 je vi-

dět závislost korozních potenciálů na koncentraci C,. Jestliže
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se materiál nachází současně pod vlivem působení napětí nebo

zbytkové plastické deformace, dochází ke koroznímu praskání

(2,3,4). Obrázek 2 ukazuje plochy korozního praskání při dlou-

hodobých expozičních testech ve vodě vysokých parametrů. Mě-

které údaje pro tento graf, týkající se ocelí CH18NÍ10T a

CH18NI10 jsou uvedeny v /5/. Kritická koncentrace Og pro ko-

rozní praskání pod napětím je 100 ppb a leží nad potenciálem

tvorby pittingů.. V tomto případě se korozní praskání pod na-

pětím iniciuje na vzniklých důlcích. MacDonald /6/ zjistil,

že při teplotách 25O°C a 29O°C a koncentraci 350 rag.kg^Cl"

se kritický potenciál pro transkrystalové korozní praskání

pod napitím kryje s kritickým potenciálem bodové koroze -

průrazovým potenciálem.

4. VÍSLEDKY. A JEJICH STRUČNÁ" DISKUSE

Na povrchu kolektorů i trubek byla nalezena místa lokál-

ních napadení. Jednalo se jednak o korozi bodovou, jednak o

trhliny vzniklé pravděpodobně korozním praskáním pod napětím,

byly tran3krystalového charakteru. S přihlédnutím ke koncent-

raci Cl", 0
2
 a teploty jsou výsledky v souhlasu s výsledky po-

psanými v literatuře /4/. Shluky korozních vad o rozlohách ne-

přesahujících 40x10 mm byly pokryty tmavě červenými korozními

produkty, přičemž nebyla na povrchu zjištěna orientace vad

vzhledem ke geometrii trubek. Vady korozního původu byly po-

zorovány zejména na rovných místech trubek, zatímco na ohy-

bech se vyskytovaly minimálně. V literatuře byly publikovány

výsledky se zkouškami na korozní praskání Cr-Ni austenit. oce-

li v MfjClgi přičemž bylo stanoveno, že plastická deformace za

studena se stupněm redukce 11-55% zvyšuje odolnost ke korozní-

mu praskání /7/. Zajímavé je, že na těchto místech se inicio-

vala minimálně bodová koroze. Trhliny, značně rozvětvené, trans-

kryatalovóho charakteru procházely na několika místech přes

stěnu trubky (1,5 mm), v trubkovnicích dosahovaly délky 3,5 mm.

Nebyly nalezeny metalurgické iniciace vad ani souvislost vad

s předchozím tvářením. Setřením chemického složení povlaku na

povrchu trubek, korozních zplodin na povrchu trhlin a záměrně

zhotoveného Čerstvého lomu byly zjiStěny rozdíly v koncentraci

Cl" v povlaku, korozních zplodinách ve srovnání s koncentrací

C]~ v čerstvém lomu. Ve dvou případech z osmi vyhodnocovaných

trubek byly nalezeny korozní trhliny i na vnitřním povrchu.
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Trhliny nevycházejí z korozních center (důlků) jsou ce lo ron-
vetvené, přičemž dosahjí do hloubky I B X . 0,5 mm. Je pravdě-
podobné, že tyto trhl iny nejsou charakteru korozního přespá-
ní pod napětím (vysoká č i s t o t a primární vody), ale že v mik-
rometrových vel ikostech mohly být přítomny jež te před expozi-
cí / 8 / , přičemž k je j ich růstu mohlo doj í t korozně únavovým
působením.
5. ZÁVÍÍR

V příspěvku jsou ve s tručnost i prezentovány a diskutová-
ny výsledky korozního poškození parogenerátorových trubek a
trubkovnic po dlouhodobé expozic i v experimentálním zařízení
ke zkoušení dlouhodobých v l a s t n o s t í spojů trubek s trubkovni-
c í . Popis zařízeid a výsledky zkoušení uvedených spojů budou
uvedeny na jiném - í s t ě . Zde předložené výsledky se vztahují
k výrazně náročnějším korozním podmínkám ( v i z koncentrace ch lo-
ridu v sekundární vodě) a nelze je príno vztahovat k podmín-
kám v reálných parofrenerátorech.
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Obr.li Závislost korozního potenciálu m koncentraci
O v̂a voda vysoké teploty /9/

VN274T: , • 288 1:, o 288 t : (Jiný autor)
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Obr Zj Plochy korozního praskáni pod napětía.
Zpracováno podle vysladkA z dlouhodobých
( > lOOOhod. ) axpozlCnlch testO ve vodo
vysokých paraaatrn / 4 /

TGSCC - transkrystalové korozní praskání
pod napět Iv

IGSCC - aezlkrystalové korozní praskáni
pod nepétla
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Ing.Boleslav KREKIÄS, C S c , Státní výzkumný ústav ochrany

materiálu G.V.Akimova, Praha

KATERl/l.OVÉ FAKTORY A ELEKTROCHEMICKÍ KOrKOCENÍ STABILITY

KE KORGZKÍľ.TJ ŕ9.OLZ^Í DEZAKTIVACNÍCH ROZTOK© U NÄVAROVÝCH A

N/ÍSTRIKOVÍCH SLITIN PRO SODÍKOVÉ AHĽATURY RYCHLÍCH REAKTORB

1. Úvod

Jedny z velmi důležitých a exponovaných součástí jader-
ných elektráren s RR jsou armatury pro kapalný sou Ik. Ha ty-
to armatury jsou kladeny velké požadavky a zvláStč pak na
ventily umístěné na vstupech a výstupech z parních generáto-
rů. Pro některé z nich se požaduje 100% těsnost, aby v pří-
padě potřeby bylo mcžno úplně odstavit některé části PO. Pro
dobrou funkci sodíkových armatur je velmi důležitá správná
volba materiálu pro zhotoveni těsnicích ploch. Z tohoto dů-
vodu musí být na příslušné části vyrobené z korozivzdomé
oceli navařovény či nastříkány iárovou p i s to l i s l i t iny, kte-
ré zvyšuji odolnost otěru, kavitaci a erozi, ale i korozi za
poaralnek cyklického napěti. Velmi Často se vSak právě u čás-
t í vyrobených z těchto s l i t i n setkáváme s výskytem korozního
napadení při působeni dezaktivačnlch roztoků používaných k
odstranění radionuklidů, která snadno sorbujl nejen na povr-
chu těchto s l i t i n , ale i na površích korozivzdorných oce l í .
V současné době je to roztok 5% HNO3+ 0,3% KUnO4, kterým lze
při následujícím oplaehu roztokem 0,5% H2C2O4 pro konstruk-
ční materiály i návary armatur RR dosáhnout sice velmi dob-
rých dezaktivačnlch účinků, ale současně i nežádoucích účin-
ků korozních. Dosavadní hodnoceni korozního působeni těchto
roztoků tot iž ukázalo, že oba tyto roztoky pracuji v poten-
ciálových oblastech, které jsou pro korozivzdomé sl i t iny
nepříznivé z hlediska možnosti výskytu a rozvoj* selektivní-
ho napadeni. Zejména nebezpečný je v tomto směru roztok
5% HNO3+ 0,3% K3SnO4, který převyšuje svým redóxpotenclálem
hodnotu transpasivačnlho potenciálu korozivzdorných s l i t i n
a vytváří tlm podmínky pro možnost koroze v transpaslvnlm
stavu. Koroze probíhajíc! tímto mechanismem může např. způ-
sobovat výskyt a rozvoj selektivního napadeni v případě
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dvoufázové struktury korozivzdorné oce l i , t j . v přítomnosti
feritu, který přednostně koroduje při vysokých potenciálech.
Rovně t dvoufázová struktura návarových s l i t i n typu s t e l l l t ů ,
rasp, přítomnost karbidu v dendritické matrici těchto s l i t i n
mola v podmínkách korose v transpaslvnlm stavu způsobovat
výskyt a rozvoj selektivního napadení, závislého na stupni
přeměny vyjádřené reakcí 9Cr • 2Cr?C3 * C r23C6» v obou typech
s l i t i n ja roztokem 5* HNO,+ 0,3% KlinO^ přednostně napadena
fáze obohacená chromém, kterou je v případě s te l i l tů fáze
karbldlcká a v případě AIS1 316L fáze ď* feritu. Pro s t e l l l t y
bylo navíc potvrzeno rentgenografickou mikroanalýzou fázi
přítomných v struktuře_těchto návarových s l i t i n /tuhý roztok
a karbldlcká fáze/, žeYpusobení obou výše zmiňovaných rozto-
ko ja korozní napadení probíhající po rozhraní obou fází
soustředěno do povrchově naleptané vrstvy vzniklé selektiv-
ním rozpouštěním v povrchu přítomné karbldlcké fáze při pů-
sobení roztoku 5% HNO,+ 0,3% KMnO.. Tento nález lze vysvět-
l i t tím, ie přítomnost obsahem chrómu odlišných fází vytváří
rozdílné podmínky pro repasivaci povrchu po odstranění vrst-
vy HnO2 v roztoku 0,5* H^O^. V souvislosti s tím vznikají
i příznivé podmínky pro lokální napadení probíhající na roz-
hraní obou fází, protože pasivní film má v těchto oblastech
více aktivních center, které zpomalují přechod z transpasiv-
ního do pasivního stavu. Z uvedeného vyplývá, Se urychlené
elektrochemické postupy, které byly nedávno navrženy pro ko-
rozi vzdorné oceli a j iné korozivzdorné s l i t iny na bázi Fe,
Ni nebo Co k rychlé detekci možnosti poruSení pasivity v l i -
vem "slabých" center v pasivních filmech, lze pravděpodobně
poulit i pro rychlou detekci možnosti výskytu lokálního na-
padení razných typfi návarových 21 nástřikových s l i t in v de-
zektlvafinlch roztocích pro armatury RR. Možnost porušení
pasivity je těmito postupy indikována z přítomnosti tzv.
hysterezní smySky získané měřením proudu v závislosti na
potenciálu při polarizaci elektrody z aktivních k ušlechti-
le '5ím potenciálem a* po dosažení j i s t é kritické hodnoty
proudu, kdy je směr polarizace /posuvu potenciálu/ obrácen
spět k aktivním potenciálom /tzv. cyklická polarizace/.



Vpřípadě, £• chemické složeni návarových či nástřikových
slitin umožňuje kroaě koroze v transpasivním stavu v určitá

potenciálové oblasti i výskyt koroze v aktivní* stavu, lse

uvedenou metodikou rozpoznat také eventuální náchylnost k

mezikrystalové korozi. Při zpětném chodu potenciálu se to ti i

oblasti zcitlivěných hranic zrn při reaktivaci prednostné

aktivují /probíhá na nich koroze v aktivním stavu/, zatímco

oblast zrn /tuhý roztok s dostatečným obsahem chrómu/ zůstá-

vá při vhodné volených podmínkách měření v pasivním stavu.

V obou případech rychlá detekce možností výskytu těchto lo-

kalizovaných korozních napadení v čezaktivačních roztocích

může značné usnadnit výbér návarových a nástřikových slitin

pro sodíkové armatury RR. Z tohoto důvodu jsme považovali se

účelné ovéřit možnosti uvedené metodiky pro Širší okruh ma-

teriálů se značné odlišným chemickým složením.

2. Zkoušené materiály, tvar a příprava vzorků

Materiály, které byly podrobeny elektrochemickému hodno-

cení stability ke koroznímu působení dezaktivačnlch roztoků

lze na základě způsobu přípravy vzorků a obsahu základních

komponent rozdělit do tří skupin:

a/ Steility Wallez 50 a SF 20, jakož i Colmonoy 5,6,40,50,

55 a 56 byly nastříkány žárovou pistolí, přičemž základní

materiál byl ve formě práSku;

b/ Cri TNiBMoMnSiNb, Celsit V-FD, Real 096/1, Real 096/2 a

Real Mo5 byly nanášeny formou návarů, tj. základním materi-

álem byla elektroda;

c/ Materiály typu metalokeramiky na bázi WC • Co či Ni, při-

padne ještě s TeC, TiC nebo Cr-jC
2
 byly připraveny s práiků,

které byly lisovány do příslušného tvaru a apékány.

Materiály první a druhé skupiny byly naneseny na koro-

zivzdornou ocel typu AIS1 316L až do výše 7 mm. Podnávarový

materiál byl potom odfrézován a vzorky byly upraveny na roz-

měr 30x11,9x3nm. Rozřezání bylo provedeno rychlořezným ko-

toučem. Poté byly vzorky broušeny na brusce na plocho za

současného intenzivního chlazení chladicí emulzí s úběrem

0,01 mm. Vzorky materiálů všech tří skupin byly připraveny

a dodány VÚ Signa v konečném rozmeru 30x11,9>3 ma. Údaje
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0 chemickém složení zkoušených materiálů, uvedené v tab.1,

byly převzaty rovnčž od Vtl Sigma,

3. Elektrochemické zkoušky

Z orientačních měření vyplynulo, že výhodnou metodou

pro elektrochemické hodnocení stability ke koroznímu působe-

ní dezaktivafinich roztoka je pro névarové a nástřikové sli-

tiny metoda cyklické polarizace vzorku zkoušených materiálů

v roztoku 556 HNO,* C,3* KMnO. při 20°C. Metoda používá troj-

úhelníkového kmitu potenciálu s rychlosti zmôny potenciálu

2,5 mV.8~' mezi potenciály -0,7 až +1,5 V proti SCE, přičemž

maximální hodnota anodického proudu je omezena na asi

1 mA.cm . Maximální proud potenciostatu se omezí vložením

odporu o potřebné hodnotě do přívodu k pomocné elektrodě.

Při použití uvedené metody lze zkoušené materiály klasifiko-

vat do následujících skupin:

a/ Materiály vykazující pouze korozi v pasivním a transpa-

sivnlm stavu;

b/ Materiály vykazující kromě koroze v pasivním a transpa-

sivním stavu i korozi v aktivním stavu;

c/ Materiály vykazující pouze korozi T aktivním a transpa-

sivním stavu.

4. Výsledky a diskuse

V obr.1 jsou zobrazeny záznamy potenciodynamických kři-

vek získaných metodou cyklické polarizace pro vzorky zkouše-

ných návarových a nástřikových slitin v roztoku 5% HNO, +

+ 0 , 3 * KMnO
4
 při 20°C. Z těchto záznamů lzeshrnout některé

základní informace o stabilitě jednotlivých typů materiálů

ke koroznímu pôsobení dezaktivačních roztoků. Jde o násle-

dující:

a/ Kos* materiály vykazující v studovaném dezektivečním

roztoku pouze korozi v pasivním stavu a transpasivním stavu

patří kromě podnévarového materiálu z kovových materiálů

Celsit V-FD, Heal 096/1, Real 096/2 a Real Mo5, dále stelli-

ty Vallex 50 a SF 20, materiál Cri 7Ni8MoMnSiNb a konečně i

Colmonoy 56,6 a 5. Z metalokeramických materiálů lze do

táto skupiny zařadit metalokeramiku na bázi V/C-Co s přísa-

dou TaC, T1C a C r ^ , j
a k o í

 j. metalokerariku no bd»i WC-Ni.
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Ze vSeeh sledovaných materiálů vykazuje nejvyšší stabi l i tu
koroznímu působení roztoku 5% KKO, + 0,3% KHnO. s l i t ina
Colmonoy 6 /vzorek C.10/, Cr17Niei!oKnSiNb a s t e l l i t y . Pos-
lední dva typy s l i t i n vykazují nicméně náchylnost k výskytu
lokální koroze při návratu s l i t in z transpasivního do pasiv-
ního stavu.
b/ Mezi materiály vykazující v studo/aném dezaktivačním
roztoku kromě koroze v pasivním a trenspasivnim stavu i ko-
rozi v aktivním stavu lze zahrnout metalokeraaiku na bázi
V.C-eTiC-8Co a materiály Colmonoy 50 a 55.Nejodolnějším z
těchto tř í materiálů se jeví metalokeramika /vzorek č.7/.
c/ Za materiály vykazující pouze korozi v aktivním a trans-
pasivním stavu, t j . bez schopnosti pasivace v studovaném
roztoku lze považovat pouze zetalokeramické materiály na
bázi WC-Co. Material typu Colmonoy 40 /vzorek fi.l5/t který
zdánlivě patří rovněž do této skupiny, by pravděpodobně za
vhodně zvolených podmínek měření vykazoval možnost omezené
pasivace, t j . určitou příbuznost s materiály typu Colmonoy
50 a 55.

Neschopnost pasivace metalokeramiky typu WC-Co lze
vysvětl i t korozní reakcí WC + 6H2O = V'Ô "+ CC2 + 12H+ + 10e,
která v uvedeném roztoku probíhá. Bublir.ky C02, vznikající
touto reakcí, brání tvorbě ochranná pasivní vrstvy WCU na
WC při dosažení anodického potenciálu C,9VH> Z obr.l je
současně zřejmé, že u metalokeramiky na bázi V<C-6TiC-8Co,
ale i V.C-Co + TaC, TiC, CrjCg a WC-IONi se tato pasivní
vrstva tvoří, t j . WC se rozpouští za vzniku S02 reakcí
WC • 2H20 = W02 + 4H+ + C + 4e e V.O2 při zvýšení anodic-
kého potenciálu přechází na W0,.
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Iľ.-. Jaroslav BY3TEIAU3KÍ, C 3 c , Inc. Pavel CAHBOL,
Inc-. Petr TAJCJUOAH, VTJHZ Ľobró
KOSOZIlí ODOLilOST AUSTENITICKlä OCELI OBSAHUJÍCÍ 3(J?. P30 VÍ-
H03U OBAL8 PALIVOVÍCH SLÄUKU

Nutnost skladování vyhořelého paliva JE W E R ve speciál-
ních skladovacích prostorech (bazény vyhořelého paliva) je
vyvolána vývinem tepla a radiaci paliva po jsho vyjmutí z
roaktořu.

Palivové kazety j3ou skladovány až do doby, kdy je mož-
ná jejich přeprava.

Provedení pouzder m;5 tyto funkční podmínky:
- absorpce iv-utroa*i

- Sivotiiist asi 30 l e t p ř i expozici v roztoku H,B0-, (12g/l)

a teplot* 5O°C

Vo sv'tf- jsou používány zejména následující varianty

konstrukce pouzder / I / :

- s l i t i n a 3-4vl a obložením korozivzdornou ocelí (KO)

- alo'ifroiny bóru rozptýlené v plastická hmot? nanesení na

KO

- KO s 3 povlakem

- KO lobovaná bóc-eu Cpopř. Cd, Gd)

V r-jiaei úkolu, jenž je řešen ve VIJHS Dobrá jsou ověřo-

v;'ir.y tyto varianty konstrukce pouzder pro JE VVBR:

- plazmový jiástřik 3.C na KO

- použití dvouvrstvých plechl s mezivrstvou sloufienir. B

(BW, fl4:)

- použití nátPrů obsahujících BN

- KO l'?iiovnná bórem.

Tato práce jo věnována ovčření základních korozních vla-

stností a) termických nís t ř iků a zejména b) ocel i legované B.

Podle l i terriruích údajů je použití oceli legované 3 ke

kanr-.tmkci pouzfier, nej j istějším a taky ekonomicky výhodným

řoí-aním /2,; nese sebou všnk n^ktard technolocické pot íže .

Bór mA to.Kíoíici sn^-ijovet na hranicích zrn, jeho roz-

pustnost v suatenitu r.e snižuje s poklesem t e p l o t y . Přítom-

nost 3 v o ď l i ap'.Bubí sníšeiií t vař i tc lnos t i / 3 , 4/.

Vliv ii !:3 lioroz.-a odolíiost KO je dán zejména jeho schop-

nosti tvoMt si.a3.iSji snesné karbidy typu ^ ( C . B ) ^ , snížením

ň t i uhlíku v aust?«itu a mo5rioí;tí tvorby fází obsa-
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hubících 82 50 % Cr jako nap?. (íe,Cr>2

Bi jež způsobí vzr:H:

k citlivosti k I.3CK, aniž vzíůkr.ou karbidy Cr /3/.

náchylnost k ;.uCK byla pozorována (při poiařrn? nízkých

koriceritraeich 3) ve dvoj potenciálových oblastech, v oblasti

prechodu aktivity v pasivitu a pasivity v transpasivitu

Hóchylnost k ilKK je u oceli typu Cr163i10 s 1 % 3 po-

zorovi'ma bez ohledu na obsah C, pozoruhodnú je porařrnS dob-

rá odolnost ocelí lccovaných Mo. Uvádí se, že ocel obsahují-

cí 2,5 % i'̂0 (typ 31ó L) nebyla náchylná k UCK při C-i 0,0143.

Uvádí se, že náchylnost oceli AI3I 304 B je značná i při ob-

sasích C< G,OC4 %, může však hýz sr.íScna vhoůr^n TZ, 5 h při

750° -

Ovřrcváisí korozní oóoir.osti navrženého způsobu výroby

pouzder bylo rczri-'lsi.o ôo dvou částí.

Prvr.í zahořovala hodnocení různých teraických nr.střikií

r.a oceli jakosti 17 246 ?. druhé část ov??e::í korozních vlast-

ností ocelí obsahujících bór, v závislosti r.e tepelaéa zpra-

cování, tab. I.

Hodnocení obou skupin ssteriáli bylo realizováno elektro-

chemickými zkouškami v prostředí o kor.stantní koncentraci

C(Sof~) = C,5 mol ds"^ a vtzi-em p'i, tab. I.

Kvalita termických nástřiků byla ovřřována jest? čalšísii

zkouSk&ai:

- porezita, tzv. indikátorovým testem /7,

- pPítomnost korozních iniciačních center otiskovou zkouškou

- expoziční zkouškou v denineralizovacé vodP.

Výsledky zkoušek

Otiskové zkoušky (porezita, iniciační centra) zvýrazni-

ly velké1 množství iniciačních center, je-;£ se vgak s nejvřtSÍ

pravdPpodobnosti nebudou podílet na iniciaci lokalizovaného

napadení, jakým je bodová koroze.

Toto se potvrdilo i bf-hem 1 í& hod expoziíní skouěky, kdy

nebyl zjištřn hmotnostní úbytok vzorků, avíek bylo pozorováno

značné množství korozních skvrn, maximum bylo pczorcvčno :>.e

povrchu vrstvy K2, cca pravdřpodobr:? seuvisí s vysokýa obss-
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'\sn ;.!•: v tomto materiálu.

Použití BkouSky pro hodnoceni porezity noní pro tyto

povlaky vhodné.
Elektrochemické zkouSky prokázaly nižš í korozní odol-

nost termicky nanesených vrstev korozivzdorná oceli CrHiMo
íoz:v. Ml) jak v aktivním, tak i pasivním stavu. S klesaj ící
a&Tcaivitou prostředí pH = -0,3 a» pH = 7 , 0 klesá krit ická
pasivači.í proudová hustota (zlepšuje se paaivovatelnost),
avSak proudové hustoty v pasivní oblasti se nemPní a jsou
proti původní oceli CrNiMo až o 3 řády vyšš í .

Chování podkladových vrstev termických nóatřiků, t j .
KiAl o BjC, nevykazovalo v dané potenciálové oblasti a roz-
rn-izi pH ?.;íd!ié anomálie a rychlost jej ich rozpouštění byla
:nax. na árovui tenaických povlak'í korozivadorné oceli Li1,K2.
Oceli I<?irov3né bórem

Pi'íciavok B <3o oceli tynu Cr18Ni10 se projevil na poten-
ciokinotickýeh krivkách zejména:
- zvýSeníia proudových hustot v aktivní obla3ti ( i jejím roa-

JiřGiiíra) v roatocích pH = -0,3
- sivýSenZra proudových hustot v pasivní oblast i v roztocích

pH = 3,0 až 7,0

- v prorstřeilfch o pH = 7,0 a 10 se zvyšuje nes tabi l i ta ocelí
let-ovaiiých bórem p ř i potenciálech vyšších než 0,8 v (SCE)

- ovírovani varianty tepelného zpracování, t a b . I neovlivní
výx;iaTi»ľ> kofozi v aktivním ani pasivním stavu.

7,áv*r
1) Korozní odolnost korozivzdorné oceli ve forsnP termického

nástřiku je niZSí v aktivním i pasivním stavu, vůči původ-

nímu typu oceli.

2) Ilebylo sjiStřno selektivní rozpouštění podkladových vrstev

iíiAl a B.C.

3) Oceli legováno bórem vykaaují horší pasivovatelnost v sil-

ní5 agresivních prostředích (pH = -0,3). Odolnost v pasiv-

ním stavu (tj v prostředích s pH>3) je srovnatelná s oce-

lomi tn>u CrlbiUlO.

5) V neutrálních proatře-Sích s vyř>5í oxidační schopností

K."- 0,8 v (áC3) mají oceli legované B nižší odolnost vůči

bSädýin SríJi ocelím.

6) Rf-r.íni tepelného aprncová.ní podstatněji neovlivní korozi v
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aktivním a-:i pasivním stavu.

7) Je mtné ověřit odolnost nateriálů pcusčer k

korozním narušením.
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Ing. Jan Prokop. Ing. Václav Bouše, Antonín Chvátal.

Statni výzkumný ústav ochrany materiálu 6. V. Akimova, Praha

Zařízeni pro odsiřováni spalin — koroze a ochrana materiálu

V současné době se v ČSSR vytěží okolo 130 miliónu tun

pevných paliv. Mo::i doprovodnými prvky v těchto palivech za-

ujímá z hlediska ohrožováni životního prostředí dominantní

pantsvení sira. Její obsah se v pevných palivech tuzemského

původu pohybujú většinou kolem 1 7., ale místně přesahuje i

15 '/.. Při spalováni přechází pouze menší část této siry do

pevného podílu spalin, zatímco zbytek se odvádí v plynné

•formě do atmosféry, především jako oxid siřičitý, jehož vy-

soká škodlivost v ovzduší již byla dostatečně prokázána. Ve

většině vyspělých evropských států bylo proto v posledních

letech přistoupeno k výstavbe odsiřovacích jednotek u všech

větších energetických celků, přičemž používané způsoby lze

rozdělit do tří hlavních skupin:

1. Suché aditivní metody užívající přidáváni sorbentu <vápe-

r.cc, magnezit) k palivu - vzniklý síran se potom odlučuje

a deponuje společně s popílkem.

2. f1okro5uché metody používající rozprášeni suspenze sorben-

tu (pálené vápno, pálený magnezit) do proudu spalin v

takovém množství, aby se veškerá voda odpařila a teplota

spalin neklesla pod rosný bod. Je-1i metoda aplikována na

odprášené spaliny, je možné zachycené produkty odsíření

částečně recyklovat nebo dále využit např. ve sta-

vebnictví nebo zemědělství.

3. Mokré metody využívající vypirku spalin alkalickou sus-

penzi a následný ohřev spalin nad teplotu adiabatického

nasyceni vodní parou. Sloučniny siry jsou různým způ-

sobem odloučeny a podle možnosti dále využity (výroba

siry či kyseliny sirové), nebo deponovány.

První dvě uvedené metody jsou celkově jednodušší a

levnější, ale bohužel také méně účinně, mokrá vypirka spalin

naopak dosahuje vysokého stupně odloučeni škodlivin, ovšem

za cenu velkých nároků na investice i na samotný provoz za-

řízeni. Jednou z možnosti, jak lza snížit tyto vysoké pro-

vodní a investiční náklady odsiřovacích jednotek, je také

navrženi optimálních konstrukčních materiálů a vhodných pro-

ti korozních ochran.
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Ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu je pro-

blematika knroze pri odsiřováni spalin sledována od počátku

8O. let, kdy byly z korozního hlc-diF.kn posuzovány nabídky

některých zahraničních -firem. Od té doby se uskutečnila řada

korozních testů tuzemských i zahraničních konstrukčních ma-

teriálů a ochranných povlaků, většinou však pouze v labo-

ratorních nebo modelových podmínkách, které ne vždy mohou

zcela přesně nahradit skutečné provozní ověřeni. První velké

odsiřovací zařízeni v čSSR bude uvedeno do zkušebního pro-

vozu toprve bohem roku 1938 u elektrárny Tůnimice II.

Podle zkušenosti ze zahraničí působí největší korozní

problémy achlfixováni vstupujících spalin na provozní teplotu

(většinou kolem 60*C), kdy dochází ke kondenzaci kyselých

složek spalin, a dále potom hromaděni některých korozně ak-

tivnich látek v cirkulující absorpční suspenzi. Těmito dvŕma

Bmčry byl pruto také zaměřen program výzkumných prací prová-

děných v ri.mci spolupráce SVÚQM Praha a l.BS Brno.

Ochlazováni neodsiřených spalin vstupujících do procesu

se provádí většinou ve výměnicích různého typu, přičemž se

získané teplo využije pro znovuohřev spalin vyčištěných. Za

téchto podmínek je konstrukční materiál tepelného výměníku

napadán silné agresivním kondenzátem. K modelování tohoto

prOCCV.U jsme používali tnv. nízkoteplotní sondu (obr. 1),

která umožiiuje určeni teplotní závislosti korozních dějů vtí

spalinách a rároveň porovnáni relativní odolnosti jednot-

livých materiálů. Na obr. 2 je zachycena takto získaná te-

plotní rňviF,lc)í.1. koroze tri běžných oceli, ze které je zrej-

mú, Áa méně 1 i?<4civ.-iné oceli třídy 17 mají v prostředí konden-

zujících crali n horši odolnost, než má uhlíková konstrukční

ucel. V cuuhlrtsti «-.« světovým trendem byly proto pro ochranu

tep)nemenných ploch vyvinuty specielní kyselinovzdorné smal-

ty, orlvnzf.-né zi; smaltů užívaných pro ochranu Ohři věkových

pro-íilů u klasických elektráren. Srovnáni závislosti koroze

na teolote pra iini.ilt na bázi frity fre 63 a uhlíkovou ocel

iť zachyceno na obr. 3. Z grafu je zřejmé, že u smaltového

povlaku se neobjevuje výrazné korozní maximum pod rosným

bodem Kycc-lín* sirové, ale odolnost se snižuje až pod teplo-

tou cca 7iVC. Tento fakt souvisí s teplotní závislosti obsa-

hu fluoridů v kondenzátu, které jsou odpovědné za degradaci

skinkcramiirkých materiálů v kyv-elém prostředí. Velmi dobré
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ochranné vlastnosti smaltových povlaků dávají přeopoklad pro

jej ich aplikaci na výplň rotačních výméniků typu Lju.-n-

stroem, pro jejichž ostatní díly byla na základě korozních

zkoušek doporučena nizkoledovaná ocel typu Atmofix. Na po-

trubí a přechodové kusy lze jako povrchovou ochranu proti

kyselým kondenzátům rovněž používat kopolymerni povlak

Hall ar (na bázi monochlortrif Uiarethylenu) nebo některé za

tepla vytvrzované pryskyřice.

Základní údaje o korozi v absorpční části odsiřovacího

zařiznui j&me získali z laboratorních testů v modelových

roztocích a z expozice vybraných konstrukčních materiálů a

ochranných povlaků na experimentální odsiřovací jednotce

instalované západoněmsekou firmou UHDE u elektrárny Prunéřov

I I (cbr. 4 ) . Na základě výsledků zkoušek jsme u r č i l i , že z

korozního hlediska není významný rozdíl mezi absorpci

vá^nnatými a hořcčnatvmi sloučoninani » agresivita absorpční

ruspenze však nilnč narůstá se stoupajícím obsahem chloridů

a fluoridů a s pnkleuein pH; odolnost korozivzdorných oceli

je? potom především závir>lá na obsahu molybdenu ve s l i t i n ě .

J .v. I; a perspektivní ochranný systém se pro tuto oblast jeví

kombinovaný povlak na bázi vinylesterových pryskyřic plně-

ných skleněnými vločkami, používaný v zahraničí pod označe-

ním KERAFLAKE. V tuzemsku je pro toto využiti dostupná prys-

kyřice VEROPAL 222, přičemž se uvažuje o vyplňováni l í s t k o -

vým grafitem. Srovnáni tohoto r-yr.tému s obdobnými zahranič-

ními povlaky se uskutečni v letošním roce, a to jak v labo-

ratorních podmínkách, tak i v poloprovozním měřítku na z a ř í -

zeni UHBE.
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/ 2 / Prokop J . , Tymáň V., Rožumberský A.: Koroze kon-
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/3/ Prokop J . , Tymáň V., Rožumberský A. e Materiály pro od-
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Obr. 1 Schema nízkoteplotní korozní sondy

sledování koroze v kondenzujících spalinách

používané pro

3 /
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Obr. 2i Srovnáni korozní rychlosti oceli CSN 11320, 17041 a

17241 ve spalinách hnědého uhli v závislosti na teplotu

(Tučimice I I , expozice 12OO hodin)



- 105 -

K
0 , 9
0 , S
0 , ?
0 , e
9.9

0,4.
0 , 3

e,a
0 , 1

••/i
líjiltlriritiill o c « l 1 1 3 9 0
BS3SB smalt e. e s

iMm
mů

WSmm

1 t
i

t i

11

11 >
••i i

1

t

1 1
I t

T

i

t

i

\

1 0 0 i s e t »c

Obr. 3i Srovnáni korozní rychlosti oceli ČSN 11320 • SMltu
na bázi frity Irm 63 v» s»«lín«ch hnědého uhli v závislosti
na toPloté (Tuši*ic» II. expozic* 1B29 hodin)

EPRU I I - UHDE

Obr. 4i SchéiM Modelového odsiřovacího zařízeni tirmr UHDE

provozovaného u elektrárny Prunéŕov II <sn - neodsiŕené

spaliny, so - odsiŕené spaliny, a - absorpční suspenze, * -

filtrát. 9 - sádra, v - voda. c - pálený vápenec, VI a V2 -

tepelný výaěnik BE A. AI a A2 - absorbéry, NI « NI - cirlu-

lačni nádrže absorpční suspenze, Cl a C2 - odlučovače. U -

odstredivka, P - príprava absorpční suspenze)
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In-. Karel HANAUBR, Koncernové koordinační p m c o v i n * ČEZ
pro eko log i i pM ORGRBZ, Praha

PROGRAM SN'ISOV/ÍNÍ SMÍSÍ S 0 2 V ČESKÉ ENERGETICE A KOROZNÍ
PROBLÉM! JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ

Emise škodl iv in z parních výroben e lektř iny a tep la
jsou s i c e účinn?- vysokými koniny rozptylovány i o ovzduší,
a l e vlivem povětrnostních podmínek j sou transportovány na
lizem! jiných s t á t ů . U nás se předpokládá, že a s i 50 % i m i s i
SOj pochází z na í i ch komínů a zbytek je importován ze zahra-
n i S l .

3*hem posledního d e s e t i l e t í z e s í l i l a mezinárodní souč in-
nost a a k t i v i t a p*i v*3oml s t á t ů , Se současnř s vyuřitíra prá-
va na u ž i t í tuzemských surovin je nutné zaj išťovat i odpověd-
n o s t za ochranu ž i votn ího prostředí /subsystémy ovzduší -
voda - půda/. !ľlav.nl impuls př ines la Konference na nejvySSÍ
úrovni o bezpečnosti a spolupráci v Evrop? /Helsinky/, na ní2
nnv4zaln zejména Úmluva o dálkovém zneči3tov4ní ovzduší pře-
cházejícím hranice st-Ho /Ženeva, 13.11.1979/. Protokol k ní
o sn ížen í emisí s í r y /nebo j e j i c h t o k V nejmén? o 30 %
/Helsinky, 8 . 7 . 1 9 8 3 / uvádí základní závazek stran s n í ž i t
e a l s e nejpozději do roku 1993, používaje úroveň roku 1980
jako základ. K tomuto závazku se p ř i p o j i l a i ČSSR, přičemž
některé s tá ty se zavázaly s n í ž i t emise s í r y o 40 - 60 %

/NSR - Švédsko/.
V Českých energetických závodech byl na základ? usne-

s e n i vlády ČSSR C. 226/85 a opatření ministra pa l i v a ener-
g e t i k y i. 17/86 zpracován návrh koncepce péče o ž i v o t n í pro-
s t r e d í / l is topad 1936/, který byl převzat do návrhu koncepce
resor tu /březen 1987/. Návrh odvetvové koncepce předpokládá
postupnou r e a l i z a c i :

a/ strukturálních změn v národním hospodářství, k t e r é
povedou k žádoucímu sn ížen i energet ické náročnost i
v u ž i t í zejména e lektř iny

b/ strukturálních zrnřn uvnitř energet iky, spojených
s přechodem na výrobu e l e k t ř i n y v jaderných e l e k t r á r -
nách a na dálkovou dodávku t e p l a % rekonstruovaných
kondenzačních e lektráren na o b l e s t n í teplárny

c/ lifilnných nápravných opatření ke sn ížen i emise s ledova-
ných škodl iv in provozními a zejména invest ičn ími
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opatřeními v provozovaných elektrárnách
VSechna opatření sledují hlevní c í l nepřekročit stano-

vené limity emitovaných škodlivin, zejména SO, a popílku
do ovzduší*

V posledních letech se nárůst emise S0 2 v české ener-
getice zastavil na hodnotí cca 1,3 mil. t ročne. Popílku
bylo vvnrťriuVcváno do ovzduší přes 330 t i s . t . V současné
době zhruba 95 * síry z uhlí přechází při spalování ve for-
mě S0 x do ovzduší. Pře? nasazení účinných odlučovačů 1 blok
200 m produkuje úlet cca 230 kg/h popílku.

V lednu 1987 byla zpracována závažná studie užit í
mén?hodnotného energetického uhlí v podmínkách ekologizace

ergetiky. Ukázala, že z hlediska celospolečenského optima
je nejvýhodnější j í t cestou úpravnictví energetického uhlí.
Mokrým praním lze sn íž i t obsah síry v uhlí a zlepšit jeho
kvalitu, takže emise S0 ? by mohla poklesnout o 20 - 30 %.
Po vyhodnocení studie bylo vedením FMPE uloženo připravovat
dokumentaci k realizaci velkoúpravny pro elektrárnu Počerady
a daläí úpravny v prostoru dolů Nástup Tušimice pro velko-
teplárny v ČSR /napr. Chvaletice/.

Daleko finanční náročnejší jso-i úpravy a zásahy po
spalovacím procesu, např. dodatkové odsiřování spalin za
kotlem. Je připravována realizace:

- aditivního odsiřování v elektrárnách Tisová I
a Mělník I

- regenerační metody odsiřování s produkcí kyseliny
sírové obchodní jakosti v elektrárnách TuSlaiee I |
a Prunérov II

- mokré vypírky spalin v elektrárnách Počerady a Chvale-
t ice s uplatnením energosádry ve stavebnictví '

Z t?chto metod je investiční nejpřijatelnější aditiv-
ní metoda odsiřování přidáváním mletého vápence do spalova-
cího procesu. Poskytuje vlak nízký efekt. Odsiřovací účin-
nost je max. 50 %. V zahraničí je v souvislosti se zpřísně-
ním legislativy životního prostředí tato metoda opouštěna
a nahrazována mokrými procesy s účinností cca 90 *.

Asi dvojnásobné účinnosti lze u aditivní metody do-
sáhnout intenzifikací chemických reakcí /např. vstřikem
vodní mlhy do spalin, nasazením mokrosuché metody za kotlem.
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mokrou prackou spalin z<5 kotlem apod./ nebo přechodem z kla-

sického spalování uhlí v práSku na fluidní princip s cirku-

lací zbytku zpřt do fluidní vrstvy. Fluidní kotle s odsiřo-

váním a denitrifikací spalin budou vyráběny pro teplárny

v ČSSR na základ' technickovýrobní spolupráce IBZKG + DB'ff

NSR pro vřtSÍ výkony do 230 t/h. Pro men§í kotle do 75 t/h

bude dopracováno čs. řeSení D'JKLAPLUID s integrovaným fluid-

ním reaktorem do spodku spalovací komory, na základ? spolu-

práce dsz + ČKD DUKLA. Intenzifikaci aditivní metody ÔE2

přepravuje s ZW5! Milevsko v EMĚ a ETI a ČKD DUKLA na kotli

v Českém Krumlově.

Přinos přechodu parních elektráren na jaderné a jedno-

tlivých odsiřovacích akcí na snižování emise S0
2
 je znázor-

n*n na grafu /příloha/.

Z hledisek protikoroznl ochrany představuje nasazení

fluidních kotlů s odsiřováním a denitrifikací spalin a uplat-

nění odsiřovacích metod řadu složitých problému. Prakticky

vSechny technologie, které budou použity, jsou zahraniční

provenience* Ss. výrobci se mají na budoucích dodávkách

zařízení podílet min* 50 », přičemž pro protikoroznl ochranu

postupné dostávají k dispozici v zahraničí používané postupy.

Je závažnou skutefiností, že agresivní prostředí v odsi-

řovacích aparaturách, počínaje sorpcí SO- a konce dopravou

kyselého plynu k výrob? kyseliny sírové, resp. v prostoru

fluidního reaktoru fluidního kotle, vyžaduje speciální

ochranu ocelových konstrukcí. Je to reSeno keramickým omazem,

pogumování* a v krajním případě přímým použitím drahých

ušlechtilých ocelí. VřtSina aparatury pracuje v oblasti tep-

lot blízkých rosnému bodu spalin sycených SOg nebo v koroz-

ním prostředí se sníženým přebytkem vzduchu* Dohřev je pro-

vázen jen z hlediska účinného rozptylu z komína nebo chladi-

cí v'že elektrárny.

Z hlediska požadavku na řeSení úkolů rozvoje vědy a

techniky jsou kladeny nároky na ověření metod odsiřování

• provozní spolehlivosti u sovětské magnezitové technologie,

použité v elektrárně TuSimice II. K ověřování má sloužit

v roce 1987 zahájený provoz 1. odsiřovací linky. Harmonogram

prací předpokládá nejprve provoz s náhradními medii a po-

stupný nábeh na odsiřování spalin z I - 2 bloků elektrárny.
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Ostatní odsiřovací technologie vyspalých západních

firem mají být, soude zatím podle nabídek, realizovány

s plnou zárukou a nemají vyžadovat řeSení úkolů RVT ani

u čs. části dodávek.

U menSich kotlů, používaných v závodních elektrárnách

a mimo sektor energetiky, je zatím rozpracováno odsiřování

několika metodami.KaSdá z nich vyžaduje dořešit úCinnou

ochranu proti korozn£eroznímu napadení* To melo byt zajlSte-
no resortním úkolem RVT ve SVÚ01I Praha. U odsiřovací mokro*
suché technologie s rozprašovací suSárnou za kotlem je zatím

použito speciálních austenitických ocelí. Hledá se cesta

umožňující alespoň částečný přechod na běžné konstrukční

oceli.

Realizace odsiřování spalin za kotli vyžaduje, zejména

u regenerativní metody s produkcí kyseliny sírové, přistavět

k elektrárně rozsáhlý chemický provoz. Z hlediska dispozič-

ního nároku jde o stejný pozemek, jaký potřebovala elektrár-

na a jde o cca 60 % pořizovacího nákladu na původní elek-

trárnu. Úplné provozní náklady vlivem nasazení vSech odsiřo-

vacích staveb stoupnou do roku 1995 min. o 20 % dosavadních

úplných provozních nákladů na výrobu elektřiny /tržby za

kyselinu sírovou jsou odeSteny/. Bude náročné k provozu

připravit kvalifikovanou obsluhu.

HorSÍ je, že fis. průmysl a veda nejsou dostatečné na

ekologický program energetiky připraveny. Proto byla zatím

nutná orientace na spolupráci se zahraničím, a proto je i

rozhodování centra o uvolnení investifinlch prostředků a zej-

ména devizových prostředků velmi složitým problémem, ne bot

by nemělo jít o ŕeäení za cenu nárůstu zadluženosti ve vol-

ných menách.

Ekologizace Seská energetiky predstavuje v historii

výroby elektřiny a d-Slkovř dodávaného tepla jeden z nej-

složitějších úkolů, který musí být zvládnut během 6 let.

Česká energetika je k realizaci připravena. Nemůže vSak

zůstat sama.
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Bernard KNÄPEK
r
 Ondrej KUGLER , SVÓOM Praha

František NEDBAL , Vodní stavby Praha

OCHRANA OCELOVÉHO POVRCHU VNITRNf STENY KONTEJUENTU

VVER 1OOO.

Nedílnou součásti reaktorovny jaderných elektráren

W E R 1000 je kontejment z pŕedepjatého železového betonu

s vnitřní vystýlkou z uhlíkové oceli. Kontejment má za úkol

spolehlivě chránit reaktor a další uvnitř umístěné komponen-

ty od vnějších vlivů, současně izolovat vnější prostředí od

důsledků havárie, a zajišCovat spolehlivou funkci celého sys-

tému pracujícího po maximální předpokládané havárii. Pro bez-

vadné splněni posledního požadavku je nezbytné, aby systém

povrchové úpravy oceli vyhovoval běžným podmínkám provozu

reaktoru, včetně periodické dekontaminace, ale především,

aby se při maximální předpokládané havárii neodlupoval v ce-

lých sovislých kusech, které by ucpávaly filtrační prvky

sprchového systému.

Při havárii působí výrazně degradačné na ochranný nátě-

rový systém expanze páry o tlaku 0,5 MPa a teplotě cca 155°C.

Kromě parního šoku působí na povlak sprchový roztok, jimž je

mírně alkalizovaný roztok kyseliny borité (pH=8-9). Expanze

a její lokalizace se odhaduje přibližně na 24 bod. s případ-

ným "dozníváním" účinku tepla a roztoku kyseliny borité^

Prověřování spolehlivosti ochranného systému se děje

pomocí zkušebních testů se snahou co nejvěrnějšího napodobe-

ni havárie. Jedná se o metody, které na rozdíl od jiných ko-

roznických zkušebních postupů nejsou a ani nemohou být ury-

chlovány. Za tím účelem jsou ve světě vypracovány různé

předpisy (l;2)á V poslední době se používá 24 hod. test, při

kterém teplotní a tlakové podmínky odpovídají stavům, které

byly vypočteny při funkci jednoho chladicího čerpadla.

Zkušební postup vyžaduje speciální zařízení, které na-

bylo ihned k dispozici, takže se první zkoušky simulovaly

nejprve v tlakovém hrnci (0,05 MPa), pak ve zdravotnických

autoklávech (0,2 ÚPa). Těmito vyhledávacími pokusy (3), byly

zkoušeny vzorky získané na základě korespondence (4;5;6;7)

s možnými dodavateli. Zjištěné výsledky nesplňovaly ani v

mírnějších podmínkách požadavky, neboC k žádnému vzorku ne-

byl dodán vzorek základní nátěrové hmoty, který by spolu
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vytvářel účinný ochranný systém s dostatečnou adhezi a nedo-
cházelo k samovolnému .odlupovaní..

Púvodni návrh na kombinovaný systém pozůstávající z me-
talizace hliníkem ve smyslu ČSN 03 8551, na otryskaný povrch
ocel i, byl po nabídce firmy AMEiiON na kompletní nátěrový
systém sledován jako referenční systém.
Nevýhodou kombinovaného systému je :
. zvýšený počet vrstev,
- vyšší energetická náročnost,

- nutnost zhotovení 1-2 základních (penetračnich) nátěrů,

které je časově ohraničené,

- problémy s další technologickou návazností při dokončování

nátěrového systému.

V průběhu řešení problematiky se uvažovalo o mžnosti

použiti zinksilikátové základní nátěrové hmoty. K základním

ověřením byly použity modelové vzorky tohoto typu nátěrové

hmoty vyvinuté ve SVťlOM Praha.

Dosud se v ČSSR a ostatních socialistických státech

běžně nevyrábí. V této době se uskutečnila nabídka firmy

AMERON, která je významným producentem anorganických zinko-

vých kontaktních nátěrových hmot. Návrh představoval komp-

letní nátěrový systém, včetně hmoty pro vysprávky možných

poäkozených míst, zejména svarů. Doporučený systém je dvou-

vrstvý, což je technologicky výhodné. Další výhodou tohoto

flfstému, podle.prohlášení výrobce, je spolehlivá vazba vrch-

ní vrstvy k vrstvě základní i po delším časovém intervaluč

Pro ověřeni vlastností nátěrových systémů byly zainte-

resovanými partnery realizovány snahy vedoucí k uvedení ta-

kového tlakového zkušebního zařízení do provozu, které by

garantovalo úroveň experimentální techniky v daném oboru

odpovídající současným světovým znalof ;enů Skoda Plzeň kipi

zajistila korozně odolný autokláv po'.ebného objemu, Vodní

stavby k.p. jej vybavily príslušnými experimentálními doplň-

ky a SV0OM jej zprovoznil a uskutečnil veškeré pokusy^

Vlastni funkcí autoklávu je co nejpřesněji dodržovat

podmínky stanovené 24 hod. zkušebním testem. První fází zkou-

šky Je prudký tlakově-teplotní šok, způsobený náhlým přívo-

dem tzvi "ostré" páry do autoklávu kdy během 1 minuty se v

•utoklávu dosáhno požadovaného tlaku 0,5 MPa a teploty 155°C.

Tento stav se udržuje po dobu jedné hodiny. Druhou fázi
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zkoušky je následovné snižováni teploty a tlaku, což se pro-

vádí za pomoci rozstřikováni alkalizovaného roztoku kyseliny

borité ve zkušebním prostoru autoklávuč V první etapě tohoto

procesu dochází k rychlému poklesu teploty a tlaku (za 1,5

hodiny na cca 110°C a 0,12 MPa), v druhé etapS se jtdná o

velmi pozvolný pokles, jehož plynulost zajiSCují topná těle-

sa připevněná na plášti tlakové nádoby. Teplotně časový prů-

běh pokusu je zobrazen na obr»l^

Přehled zkoušených systémů je uveden v tab.l. Jak bylo

již uvedeno, firmou AUE30X byla doporučena základní zinksi-

likátová barva Dimetcote 9 (v tabulce - D9) a vrchní epoxi-

dový email Amercoat 66 (A66). Na vysprávku svarů a poškoze-

ných míst výrobce doporučil speciální epoxidovou dvouslož-

kovou nátěrovou hmotu Amerlock 400 (A400). Jako referenční

systém byl zkoušen tuzemský kombinovaný povlak (metalizace

zinkem + epoxidový email S 2321).

Při hodnocení zkušebních vzorků bylo jako hlavní kri-

terium po zkoušce v autoklávu posuzováno odlupovaní, vznik

trhlin, puchýřů a zhoršení přilnavosti nátěrových systémů.

S ohledem na to, že v případě zinksilikátovýcb základních

nátěrů vznikají velmi mělké, těžko identifikovatelné vodíko-

vé puchýře (vzniklé jako následek reaktivity zinku), jeví

se velmi výhodným provádět zkoušku přilnavosti metodou odtr-

hu přilepeného terče(8) ä Konkrétně byl použit odtrhoměr fir-

my Elcometer a k přilepeni duralového terče ke vzorku nátěru

epoxidové dvousložkové lepidlo Araldite (Ciba-Ceigy). Odtr-

hová metoda měření přilnavosti je také nejprůkaznější při

stanovení na kterém rozhraní vrstev systému dochází k odtrhu,

a tím tedy i k nejnižšímu stupni adheze.

Problém havárie reaktoru WER 1000 zahrnuje další ne-

bezpečí, kterým je vývin vodíku (H
2
> reakci povrchové úpravy

s prostředím. Bylo proto snahou kontrolovat při pokusu i/ten-

to možný jev. Po 22 hod. trváni pokusu v autoklávu byl odeb-

rán vzorek plynné fáze k analyze IU* Ve vzorku bylo naleze-

no 3,2% obj. Hg z daného objemu plynné fáze, přičemž teore-

ticky možné maximální množství Hg vyvinutého z plochy vSech

zkoušených vzorků činí právě 100% objemu H
2
 v daném objemu

plynné fáze autoklávul Z uvedeného vyplývá, že experimentál-

ni výsledek je řádově pod bezpečnostním limitem teoretické

havárie*
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Obr.l : Teplotnč časový průbéh pokusu v autoklávu
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Tab.l : Přehled systémů zkoušených v autoklávu -
vizuální hodnocení po zkoušce a stano-
veni přilnavosti

systém ochrany

09 lx +
A66 2x

met.Zn +
S 2321 3x

Svary:
D9 + A400 +

A6G

celk.
tlou.št-
ka (um)

267

237

320

vznik
puchýřů
% plo-

chy

-

-

15

přilnavost povlaku

MPa

1.6

3.5
2

0,75

odtrh. na rozhraní

kov/zákl.nátěr

-

A400/A66

Pozn.: - u uvedených vzorků nebyly zaznamenány
trhliny a odlupovaní

2)

- u odtrhomčru firmy Elcometer činí 3,5 MPa

(35 kg/cm ) maximální možnou sílu odtrhu-
terc nebyl odtržen
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Z předložených výsledků vyplývá řada zcela nových z i-

šeností v oboru ochrany proti korozi v netradičních podmín-

kách^ Lze konstatovat, ie i pro tak náročné podmínky lze

formulovat ochranné systémy, které mohou být kvalifikovány

jako vyhovující i

K přehledu tab.l je třeba poznamenat, že jde o vzorky

z ověřovací přípravy, kdy nebyly k dispozici zkušenosti

s nanášením nátěrových hmot firmy AMERON. Je nutno si uvě-

domit rozdíly v technologické přestávce (např. 24 hod. u

vícevrstvého systému S 2321) a zvýšení tloušEky vrstvy oka-

mžitým přestřikem A66 po jejím stanoveni tlouáčkoměrem pro

mokré nátěry.

Porovnáme-li zkoušené systémy i z technologicky racio-

nálního hlediska, pak je nabídnutý a několikrát na jader-

ných elektrárnách použitý systém AMEtfON výhodnější nízkým

počtem vrstev a menšími energetickýei nároky.

Kombinovaný systém formulovaný na bázi tuzemských lunot

vyhovující podmínkám zkoušky nesplňuje uvedená ekonomická

hlediska. Je však dobrým východiskem pro vlastní vývoj toho-

to typu povrchových úprav.

K otázce vývinu vodíku během podmínek maximální před-

pokládané havárie je možno konstatovat, že v případě kombi-

novaného systému může být teoretické množství generovaného

vodíku vyšší nebo? tloušCka metalizace byla původně předpok-

ládána o 1/3 větší nežli je zinksilikátový základní nátěr*

Při použití původně navrženého hliníku se vyvíjí více vodí-

ku než ze zinku.

Literatura :

1. ASTM D 3911-80

2. Test KWU (adekvátni test ASTU D 3911-80) Časově ohrani-

čený podle obr.l

3. Výzkumná zpráva SVČOM &', 17/87

4. Nabídka rakouské stavební organizace Commenda

5. Nabídka západončmecké firmy Concrete Chemie

6. Nabídka firmy Lankwitzer Lackfabrik

l\ Výzkumná zpráva Vodní stavby státního plánu

A 01-123-101, 1985

8. Test přilnavosti povlaků podle DIN 55 991
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HIÍSTSVOK K SUCIJSJ KONZERVÁCII KONDETZÁTOROV V EVO H

Rozvoj jadrovej energetiky vedie k obnedzovaniu výroby e-

lektrickej energie v klasických tepelných elektrárnách. Úvahy

o ich využití vo funkcii strategickej výkonovej zálohy vedú k

potr«be rieSif dlhodobú konzerváciu jednotlivých energetických

zariadení ako činného spôsobu ochrany proti korózii.

V súčasnosti u n^a vypracované technologické postupy su-

chej konzervácie, ktorými je rie.'ená konzervácia tlakového cel-

ku kotla a prietočnej Sasti turbiny pri uvádzaní energobloku

do studenej zálohy, síl zamerané na využitie akumulovaného tep-

la zariadenia. Podrobne rozpracované postupy [l], [2J boli úspeS-

ne odskúšané na 110 CT blokoch EVO II. Využitie odvlhSeného

vzduchu pre udržiavanie /ale aj uvádzanie "studených zariade-

ní"/ konzervovaného stavu v Ssl. elektrárnách nebolo odskúšané.

Podrobný rozbor metodiky suchej konzervácie je v [3]. Úspech

uvedených metód spočíva v dokonalom vysušení zariadenia a v je-

ho udržiavaní v takom stave, ktorý nedovoľuje vznik korózie.

Osobitne zložitou koróznou sústavou sa javia kondenzátory,

ktoré sú konätrukčne, materiálovo aj prevádzkovo odlišné od

tlakových Caatí. Suchou konzerváciou zo strany chladiacej vody

je potrebné chrániť kritické miesta, ako sú vnútorné povrchy

rúrok, kontakt rúrka - rúrkovnica, ale aj steny vodných komôr.

V predkladamon príspevku sú výsledky Štúdia medzných pou-

•ienok vlhkosti pre suchú konzerváciu kondenzátorových rúrok

t mosadze 1Í370A1 a postup jej realizácie na 110 Wt bloku.

Medzná podmienky suchej konzervácie

Stanovenie podmienok suchej konzervácie kondenzátorov vy-

chádza z potlačenia Činnosti koróznych mikroSlánkov me3- mosadz,

ktoré axiatujú na vnútorných, extrakčnou koróziou napadnutých

povrchoch a ktoré sú potenciálovo najvýznamnejšie. Možný nega-

tívny vplyv nánosov z chladiacej vody sa zohľadnil tým, 2e sa

pouíili kondenzátorové rúrky z mosadze Ms7OAl s počtom odpre-

vádzkovaných hodín 56 000. Chemický rozbor nánosov a splodín

na vnútornom povrchu rúrok po odstránení ílových sedimentov u-

kázal, 5e aú tvorené nerozpustnými kremičitanmi, kombinovanými

s karbonátmi Ca a ISg, oxidmi Fe a koróznymi splodinami selektlv-
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nych reakcií mosadze.

Model korózneho Slinku !.!s - Cu sa zoatavil z pozdÍFr.e

rozrezaných rúrok s vopred anámym stupňoa poškodenia, namera-

ným Probo"
1
 ogom, a z na ich vnútorný povrch konštantnou silou

pritlačených medených kotlíkov, ktoré slúžili ako katóda Slán-

ku. Model sa umiestnil do uzavretej komory s regulovateľnou

vlhkosťou prostredia a medzi jeho elektrodami sa registrovali

zmeny odporu nánosov a potenciálový rozdiel Cu - ľ.a v závislos-

ti od relatívnej vlhkosti. Meranie prebiehalo v podmienkach vy-

suSovania a navi hCovar.ia vnútorných nánosov.

Kinetika vysušovania nánosov o hmotnosti 25,9 g m pri

rôznych relatívnych vlhkostiach vysuSujúceho prostredia je u-

vedewá v diagrame re obr. 1 ore rúrky 2. kategórie podľa tes-

tovania Probo? ogoai. Je vyjadrená časovou zaenou ohmického od-

poru nánosov; ako limitná hodnota sa určil odpor 20 1£» »!edzná
relatívna vlhkosť, pri ktorej e5te rrebieřa dehydratácie, 2ini-
la v danom prípade 72 X. S klesajúcou vlhkosťou sa rýchlosť

vysušovania zvyšovala, najvyS^ia sa dosiahla cri 40 % relatív-

nej vlhkosti. U r-rok s vySřou haotr.osťou nánosov sa naaerali

niŽSie limitná hodnoty vlhkosti, nejni??ie hodnoty Činili 65 %.

Podobne aj rozsah korózneho poíkodenia, stanovený ?roboloffon
f

ovplyvňuje limitnú vlhkosť k niříím hodnotia, 5o súvisí s h.vgro-

s'copiínosťou koróznych splodín. Rnziiel potenciálov A E medzi

elektródami modelového korózneho Slinku Vs-Cu v závislosti no

čase a paralelne stanovená časová závislosť zaeny relatívnej

vlhkosti v experimentálnej komore vj'plýva z obr. 2.Ako vyplýve

z Jasového priebehu zmeny A. 3, kor.5í jeho merateľnosť v bode a

ktoráho priemet na krivku časovej Ssaovej zneny vlhkosti udáva

limitnú relatívnu vlhkosť činnosti korózneho Slinku ľ's-Cu pri

65 £ vo fáze vysus
ovaľ.ia.?ri opätovnom zvySovarí vlhkosti sn

merateľný A E registroval v bode b pri vySSej hodnote relatív-

nej vlhkosti "1 :č. Rozdiel h - a. predstavuje určitú hysteréziu

v práci korózneho Článku, závislú na rychlosti absorpcie vlh-

kosti vo vrstve nánosov. Kodnoty limitnej vlhkosti pre iniciá-

ciu korózneho článku sú tiež ovplyvnené hnotnoslou vnútorných

nánosov a rczsahom korózneho poškodenia vnútorného povrchu kon-

denzátorových rúrok a sú vzájomne nerriano úaernd. Najnižžie

hodnoty limitných vlhkostí sa pri použití digitálneho milivolt-

metra so vstupným odborom 10" Si rohybovali medzi 65 - 60 Z,
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Relatívna vlhkosť 60 £ so podľa Vernona [4]povaSuje tiež
za hraničnú hodnotu korózie ocele, nad touto kritickou hodno-
tou korózia ocele prudko vzrastá. S ohľadom na noznosti vzniku
3alSích selektívnych foriem korózie, zvlášť Strbinovej a pri
zohľadnení vplyvu kanilámej kondenzácie na skorodovaných po-
vrchoch je potrebné pri realizácii suchej konzervácie uvažo-
vať s r.i?*ími hodnotami relatívnej vlhkosti vysuSovaeieho mé-
dia. Predpokladaná 40 % relatívna vlhkosť prúdiaceho vzduchu
je dostačujúcou zárukou spoľahlivosti ochrany kondenzátorových
rúrok pred koróziou v období odstávok a za tejto situácie nie
je nutné chemické odstraňovanie vnútorných nánosov.
Realizácia suchej konzervácie

Znížením nadioiu ílovej subvrstvy tlakovou vodou pred
v1aatnou konzerváciou sa prakticky dosiahne rovnomerná prechod-
nosť jednotlivých rúrok, čo pri praktickej realizácii suchej
konzervácie bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pre zabezpečenie
rovnomerného vysušovania kondenzátora. V opačnom prípade nemož-
no vylúčiť vznik neprechodných miest, nežiadúcich zdrojov vlh-
kosti, vyvolávajúcich rýchle zmeny optimálnej vlhkosti konzer-
vačnej atrtosfi5ry poxas odstávky. Z tohto hľadiska je nevyhnut-
né aj dokonalá oddelenie kondenzátorov od vonkajších zdrojov
vlhkosti /vstun a výstup cMadiacej vody, odvodnenie komôr/.

V EVO II sa pripravuje pre aplikáciu suchej konzervácie
v prevádzke odskúšanie strojného chladiaceho zariadenia ako
zdroja odvlhčeného vzduchu. Princíp spočíva v tom, že vo výpar-
níku cMadiacej jednotky sa atmosferickému vzduchu odoberá tep-
lo podchladením pod teplotu rosného bodu, roričom skondenzuje
vlhkosť vzduchu. Ochladený a odvlhčený vzduch opáť sa zohrieva
kondenzfl*ným teplom chladivá. Z chladiacej jednotky je reálne
získať vyauSovaný vzduch o relatívnej vlhkosti 37-42 %. Rozdiel
teplôt vstupujúceho a vystupujúceho vzduchu A t sa pohybuje v
rozmedzí 5 a? 20 °C. božstvo vyzrážanej vody vo výparníku činí
6 a? 20 leg h"1 v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti
atmosferického vzduchu. Pre dopravu upraveného vzduchu je použi"
tý radiálny ventilátor s tlakom na výstupe 1500 Pa. Predpokla-
dané nákliidy na spotrebu elektrickej energie aú max 90 K5s denne.

Zapojenie vysuSovacej jednotky na kondenzátory je schéma -
ticky uvedené na obr. 3; umožňuje súčasná vysušovanie jednotli-
vých častí kondenzátorov. Prúdiaci vzduch je vedený na dolné
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prielezy ohybnými hadicami, horné prielezy su otvorené a je cez

nich priebežne sledovaná relatívna vlhkosť vystupujúceho vzdu-

chu. Smer prúdenia suSiaceho média v kondenzátore ja na obr. 4.

Fri relatívnej vlhkosti vzduchu na výstupe 40 Z je nožné suše-

nie ukonSiť.

Z hľadiska udrřiavania prevádzkyschopnosti kondenzátorov

je nutné ich pravidelná sledovanie po vysušení cez na vika

vratnej strany zabudovaní- vlhkoměry. Travidelné sledovanie re-

latívnej vlhko3ti konaerveSnej atmosféry stanoví dírky periód

cyklického vysuSovsnia, ktoré u jednotlivých kondenzátorov

pravdepodobne nebudú toto'r.é. Pravidelná defektoskonickii kon-

trolu reprezentatívnych vzoriek vyředuje posedenie miery ú -

Sinnosti konzervácie a stanovenie zvyškovej životnosti konden-

zátorov.

Záver

Na základe modelu niakroSlánku Cu-Vs sa stanovila kritická

relatívna vlhkosť pre aktiváciu jeho Sir.r.oati 6C "J; tUo hod-

nota je vrak závislé ra množstve a eharakrere vnútorných náno-

sov v kondenzátorových rúrkach. Realizácia suchej konzervácie

kondenzátorov sa predpokladá odvlhčeným vzduchom s relatívnou

vlhkosťou ca 40 ľí s sriete?nou kontrolou vlliosti a s periodic-

kou defektoskoTňckou kontrolou r-Arok.

Literatúra:
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Prof. Ing. Miroslav MOHYLA, DrSc, vSB Ostrava \

Xng. Oltke P0D3UKL0VA, VSB Ostrave

pftlSPEVEK KE STUDIU MATERIÁLB URČENÝCH PRO ZAŘÍZENI PRACUJÍ-

Cf V PODMÍNKÁCH NÍZKOTEPLOTNÍ KOROZE

Nemalý počat výrobků strojírenského průmyslu ja v součas-

ná dob* vystáváno působeni nízkoteplotní koroze. Touto koro-

zi vznikají národnímu hospodářství každoročně obrovská ztrá-

ty. Aby nedocházalo k tamto ztrátán. ja možná řešit problém

napr. volbou vhodného Materiálu nebo volbou materiálu a vhod-

né povrchové úpravy.

Probleaatlka volby strojírenských nateriál0 pro prostře-

dí nízkoteplotní koroze se v současné době řeší u řady výrob-

ků energetického strojírenství Jako napŕ. ohříváky vzduchu,

ocelové kosiny, kouřovody a pod. Při návrhu vhodného materiá-

lu je nutno přihlédnout jednak ke korozní odolnosti dostup-

ných kovových materiálů a jednak k jejich ekonomicko nároč-

nosti. S výhodou lze řeělt řadu těchto problémů využitím rů-

zných druhů povrchových úprav.

V experimentální části našich práci jeme navrhli od-

zkoušeni materiálů:

nlzkolegované oceli se zvýšenou odolnosti proti atmosférická

korozi typu Atmofix A, Atmoflx B, Atoofix se zvýšeným obsahem

Mo. korozivzdorné oceli jakosti 17 153.2, 17 251.4, ocel ty-

pu Corten vyráběnou licenčně ve švédsku. Pro srovnáni jsme

použili vzorky oceli 11 320 a vzorky tř. 11 320 povlakované

kyselinovzdorným smaltem.

Na základě chemického rozboru bylo zjištěno, že všechny

vzorky daných oceli odpovídaly evým složením požadavkům no-

rem.

Oellkož kvalita povrchu oceli má velký vliv na průběh

koroze, byl hodnocen povrch jednotlivých vzorků po předešlém

zpracováni.

Metalografické hodnoceni vzorků jednotlivých oceli bylo

provedeno podle předepsaných norem.

Metalografickým zhodnocením byly získány následujíc! vý-

sledky:

Atmoflx A - polyedrlcký ferit + malé bloky perlitu do hloubky

0,15 mm, část oduhllčená 7 až 10% P, řádkovltost

3/2 A
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Atmofix 8 - polyedrický forlt + malá bloky perlitu částeč-
ně zferoldlzovaný do hloubky 0,1 mm, část od-
uhllčena, cca 20% P

Atmofix Mo - struktura f e r i t + nedokonale zbalené karbidy
Corten - polyodrlcký fer it + rovnoměrně rozloženo Jemné

karbidy
17 251.4 - austenit + rovnoměrně rozložené karbidy
17 153.2 - fer it * karbidy
11 320 - ferit

Korozní zkouška byla provedena v kondenzační komoře

podle ČSN 03 8131 re.;;.mu B po dobu 503 hodin. Vyhodnoceni

korozních zkoušek bylo provedeno podle korozních úbytků dle

ČSN 03 8102. Korózni úbytky jednotlivých oceli Jsou uvedeny

v tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1 - Korozní úbytky Jednotlivých oceli /g m /

Ocel

ATKOFIX

ATMOFIX

ATMOFIX

11 320

CORTEN

17 153.

17 251.

SMALT

A

B

Mo

2

4

71

55 ,003

32,219

-

73,507
-

-

-

-

Doba působoní

140

93,368

52,643

-

93.904

-

-

-

-

SOg /hod./

310.5

106,111

88,036

-

196,959

99,625

0,0685

0,0577

-

503

135,223

182,603

74,939

305.019

139,667

0.0729

0,0684

0,2706

Tabulka 2 -

Ocel

ATMOFIX A

ATMOFIX B

ATMOFIX Mo

1 1 320

CORTEN

Korozní úbytky Jednotlivých

Doba působeni SOg

71

7,006

4,104

-

9.363

140

11,694

6,706

-

11.962

-

310

1 3 .

1 1 .
-

2 5 ,

12

oceli /„u

/hod./

517

2 2 1

0 9 0

,691

•»/

503

17,225

23,262

9,546

38,856

17,792
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Ocol

17 153.2

17 251.4

Doba působsni S02 /hod./

71 140 310,5 503

0.0089 0,0095

0,0074 0,00é8

Z výsledků zkoušek je Jednoznačně patrné, že nejlepší
odolnost vykazuji oceli 17 251.4 a 17 153.2, jejichž koroz-
ní úbytky jsou zanedbá t cílné. Povrch těchto oceli po 503 ho-
dinách působeni S0„ nebyl viditelnč napadán korozi a zacho-
val ol pfivodnl vzhled jako před zkouškou. Při konstrukci ze-
řizení z tčehto oceli je ale třeba přihlížet k jejich poměr-
ni vysoké curii.

Výsledky.korozní zkoušky korozivzdorných smaltů byly
příznivé. Smelt vykazoval úbytek pouze 5 krát vyšši než ko-
rozivzdornú ocoli.

Podle výsledku zkoušek je možné použít s výhodou do pro-
st rodí spalin pod toplotu ročního bodu ocel typu Atmofix. Oc
trifcó nutno p'nxinálnô zmenšit přitoir.noet popílku, který obru-
Suje vytvořenou ochrnnnou vrstvu rzi. Pak lze očokávat zvýše-
ni životnosti zařízení. Z oceli typu Atiaofix nejlépe vyhově-
la ocel s přísadou nolybdenu.
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Ing. Evžen SIKORA, Ostravsko-karvinské elektrárny,

k.p. Ostrava

PROTIKOROZHÍ OCHRANA KOVOVÝCH ČÁSTÍ SPALOVACÍ KOUORY ZE
STRANY SPALIN

Problematika prot ikorozní ochrany kovových č á s t í s p a l o -
vací komory při spalování pa l i v s vysokým obsahem s í r y j e
dlouhodobě známá a je řešena různými způsoby. Jedním x n ich
je i způsob chemického vázání kys l i čn íků s í r y /SO2» SO.V na
n e u t r á l n í s loučeniny. J i ž v Šedesátých l é t e c h jsou popisová-
ny průmyslově využívané postupy dávkování plynného čpavku do
s p a l i n v místech t ě s n ě před rosným bodem kysel iny s í rové
/Engineering power, VGB/. V současné době v ČSSR probíhají
provozní zkoušky odsířování na principu vázání s í r y vápencem
/elektrárna TuSimice/. Tyto procesy odsířování jsou v e l i c e
nákladné a j e j i c h hlavním úkolem je z l e p š i t ž ivotní p r o s t ř e d í .

Do j iné o b l a s t i v5ak nálež í ochrana před korozí kysolý-
mi zplodinami s í r y . č a s t é odstávky a naj íždění špičkových
zdrojů t e p l e , zejména zař ízení s p a l u j í c í mazut s obsahem s í -
ry nad 2 %, způsobují korozi kovových č á s t í spalovací komory
a dodatkových p loch. Přechodové stavy spojené s častým pře-
kračováním rosných bodů, a to jek kyse l iny s í rové, tak i vody
umožňují agresivní působení kondenzujících kyselých zp lodin
s í r y /SO 2 , SO-,, HgSO^, HgS/, atmosferické v lhkost i i COg.
ZvláStě s i l n ě působí korozním napsdením na ty plochy, k teré
j sou těžko dostupné pro mechanické č i j i n é č i s t i c í zásahy.
Rosný bod při obsahu s í r y 2 % v pa l ivu j e kolem 2OO°C t e p l o -
t y s p a l i n a se stoupaj íc ím obsahem s í r y v pal ivu se jeho t e -
p l o t a zvySuje. Při udržení ekonomické komínové z t ráty t ím
r o s t e plocha zasažených č á s t í korozním napadením.

Prováděné oplachy za účelem z lepšen í přestupu t e p l a
u uhelných kot lů odstraňuj í jen nespečené nánosy papílku
a nejsou vůbec účinné u mazutových k o t l ů . Zde ty to oplachy
mohou mít dokonce J. negat ivn í v l i v t ím, že opláchnutý povrch
vystavu j í dlouhodobému působení vodního prostřed í , které
s i l n ě prohlubuje korozní napadení po c e l o u dobu odstávky.
Při oplachování nemůžeme dosáhnout takového účinku, aby byl
povrch zce la zbaven kyse lých nánosů. Nánosy jsou tvořeny pev-
ně l p í c í porézní vrs tvou nedokonale spáleného mazutu s i l n ě
hydrofobního charakteru ve studeném s t a v u . Neutral izace ky-
s e l ý c h nánosů j e proto nezbytná!
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Naše zkušenosti z provozování mazutových kotlů elekt-

rárny v Havířově - Suché /dále jen E3U/ a ve Špičkové" výtop-

ně v Olomouci /dále jen SVOL/ to plnS potvrzují. Oba zdroje

tepla spalují palivo se srovnatelným obsahem síry /2,5 % GŽ

3 %/, Zatímco v ESU se používá pouze oplachu alkalickým roz-

tokem obsahujícím NaOH, NagSOj, Na
3
PO

4
, ve SVOL jsme zavedli

od roku 1976 noutralizaci plynným čpavkem. Musím podotknout,

že oba tepqlnJ edroje jsou v užívání stejnou dobu. V ESU byl

zahájen provoz mazutových kotlů v roce 1974 a ve äVOL od ro-

ku 1973. SVOL má väechny kovové části spalovací komory včet-

ně dodatkových ploch původní a v dobrém stavu. Na ESU byly

vymenené ohřívákové části kotlů již dvakrát a membránové

steny spalovací komory jsou tak zkorodované, že se musí vymě-

nit. N& jednom kotli již výměna proběhla v loňském roce. Oba

Špičkové zdroje pracovaly v cyklu až 28 odstávek za měsíc až

do roku 1981, kdy SVOL přeSla na režim základního zdroje. Je

známo, že protikorozní účinnost pouhou neutralizací není pl-

ně dostačující, presto aplikace plynným čpavkem byla účinněj-

Sí než oplachy alkalickým roztokem. Účinnost spočívá hlavně

v tom, že plynná fáze snadněji pronikne kyselým nánosem

a neutralizace je dokonalejší i v místech, kde vodní roztok

nezateče /rohy, záhyby/.

Zkušenosti s využitím neutralizace čpavkem v OKE a proS

tento způsob nebyl využit i v ESU.

Nejprve k aplikaci čpavku ve SVOL. Získané poznatky mo-

hu shrnout do několika bodů:

- Provozní aplikace je velmi jednoduchá a emezuje se pouze

na zasunuti soudy s přívodem plynného čpavku do profilu,

který alkalizujeme.

- Odvr.dnční horizontálních kanálových profilů při použití

čpavku odpadá.

- Indikace se omezuje na acidobázický indikační papírek

v přístupném místě těsně před vstupem do komína.

- Alkalizace nánosu probíhala sice nerovnoměrně, ale přesto

neutralizace kyselých zplodin nánosu byla natolik účinná, žo

vodní výluhy byly téměř neutrální.

- Alkalizovoný nános nalepený na kovových plochách samovolné

v průběhu odstávky opadal.

- Spotřeba na zalkalizování byla v rozmezí jedné až jedné

a půl láhve zkapalněného čpavku na jednu odstávku.
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Využití elkalizace čpavkem ne ESU naráží no několik závodných
prsbléraů:

- na rozdíl od kotlů SVOL je nutné alkali70vat celou spalo-

vací komoru /jedná se o horkovodní kotle/

- spotreba plynného čpavku pro alkalizaci celé spalovací ko-

mory představuje množství 116 kg. Při Špičkovém režimu

kotlů to představuje 3 200 kg na měsíc s ročními náklady

92 000 Kčs

- kotelna má vnitřní provedení a čpavkováním by byl i nepří-

jemně zamořen celý prostor budovy

- teplota hořících a doutnajících vrstev nánosu na dne spa-

lovací komory /z ukapů při zapalování hořáků/ i po vychla-

zení kotle je jeStě dostatečná k zapálení plynné směsi

čpavku se vzduchem*

Upřesňuji, teploto vznícení čpavku je 650° C a dolní

mez výbušnosti ve vzduchu je 15 % NH,, přitom minixálni

obsah kyslíku potřebný k zapálení smísi je 16,2 55 0~ /'/•

Prostor spalovací komory je sice možné inertizovat vodní

párou, tím dojde ke snížení obsahu kyslíku pod 16,2 % a ke

snížení teploty hořících ohnisek, přesto nebezpečí výbuchu

je stále značné.

Z těchto důvodů jsme alkalizaci čpavkem v ESU nezavedli

a volíme jiný způsob alkalizace.

Při zvoleném způsobu alkalizace inhibovaným alkalizač-

ni m roztokem v aerosolu využíváme nezastupitelnou výhodu

alkalizace v plynné fázi - t.j. průnik do väech záhybů

a stíněných míst. Tuto výhodu spojenou s možnosti nasazení

inhibitoru korose při únosné spotřebě činidel využíváme.

Inhibovaný alkalizačni roztok se zavede pomocí sondy

s rozprašovacími dýzami do spalovací komory okénky v úrovni

hořáků, kde vytvoří mlhu v celém prostoru spalovací komory.

Pro výběr vhodného inhibitoru a alkalizačnfho roztoku jsme

zvolili modelový způsob simulování podmínek v odstaveném

kotli. Po předběžném výběru nejvhodnějších skupin paaivač-

nich roztoků jsme přikročili k laboratorním zkouškám a výbě-

ru pasivačního roztoku.

Při výběru činidel jsme zvažovali vedle bezpečnostních

hledisek pro manipulaci s roztoky také dostupnost a ekono-

mickou stráuku celého procesu. Smáčený povrch spalovocí ko-

mory činí 133 m
2
, dodatkové plochy představují 1 090 m

2
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o celkový povrch je 1 303 m
2
 včetnS zdí. Kvůli zjednodušení

předpokladejme pouze přítomnost kyseliny sírové, dále při-

pustme rovnoměrně rozprostřený nános na c^lé ploše
s
 pak pro

neutralizaci potřebujeme přibližní 5 000 litrů roztoku.

ZjednoduSenč můžeme uvažovati i tyto schematické

neutralizační rovnice:

H
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2
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— *
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2
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Korozní podmínky laboratorních zkoušek jsme volili co možná

nejblíže skutečným podmínkám v zařízení. Foužili jsuie proto

2 %-ní roztok kyseliny sírové s obsahem 0,38 g
 v

2
0,-/l při

teplotě 20° C. Vzorky byly vystaveny působení korozního pro-

středí po dobu 2 minut. Stejnou dobu /2 minuty/ byly vzorky

pasivovány v roztoku a po osušení byly znovu vystaveny pů-

sobení korozního prostředí*

K sérii zkouSek byly vybrány tyto pasivační roztoky:

- Roztok C. 1 ve složení 0,8 g "hexametafosfátu"

0,08 g síranu zinečnatého

0,1 g smáčedla /sapon/ na jeden litr

- Roztok č.

10 g ietraboritanu sodného

1 e 1, 2, 3 benztriazolu na jeden litr

- Roztok č. 3:

na jeden litr

0,8 g "hexametafosfátu"
0,08 g síranu zinečnatého

0,1 g smáčedla
1 g Ityphalgenu BBS

- Roztok č. 4:

demineralizovaná voda - srovnávací etalon

- Roztok č. 5:

1,5 fi hydroxidu sodného
1 S 1»2,3 benztriazolu- na jeden l i t r

- Roztok č. 6:

10 g vodního skla /No
2
Sip

5
/

1 S 1|2,3 benztriazolu na jeden litr

Zkouäky s roztoky C. 5 a č. 6 nebyly ještě ukončené. Srov-

návacím prostředím pro korozní úbytky byla demineralizovaná

voda /roztok č. 4/.
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Výsledky laboratorních zkoušek uvádíuuv tabulce:

ČÍ3lO

pasiv,

roztoku

1

2

3

4

% úbytku hmotnosti

po 50

cyklech

0,67

0,39

0,68

1,41

po 100

cyklech

1,20

0,78

0,96

1,77

po 150

cyklech

1,34

1,03

1,18

2,04

% korozní

účinnosti

39

59

47

Laboratorními zkouškami bylo opSt potvrzeno, že pasi-
vační roztok musí obsahovat neutralizační slovku. Přes zatím
nízký počet provedených cyklů /to odpovídá asi ročnímu pro-
vozu zařízení/, lze orientačne snížit výběr vhodného pasi-
vačně neutralizačního roztoku v podstatě na dva druhy. Neut-
ralizační složka roztoku - hydroxid sodný nebo vodní sklo;
pasivační složka roztoku - 1,2,3 benztriazol. Provozní apli-
kace ještě pokračují.

V závěru je nutno zdůraznit, že i táto problematice
protikorozní ochrany je třeba věnovat vStSí pozornost, zej-
ména pak na stránkách našeho odborného tisku.

Použitá l iteratura:

1 Tabulky hořlavých a nebezpečných látek
kol. autoru - překlad z nSmeckiho originálu
Svaz požární ochrany ČSSR I . vydáni 1980

2 Technická příručka pro pracovníky oboru úprav vody
kolektiv autorů ČKD Praha 1981
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С О П А Т О К
do zborníka

KORÖZIA V ENE&GETIKE

Zur Simulation der Erosionskorrosion mit den zentrifugalen

Erosiónskorrosionssimulator EKS

'.V. Hübner, E. Le i te l , K. P. Thiessen

Zentralinstitut für physikalische Chemie der Ad.v der DDR

Erosionskorrosion ist der strömungsabhänginen Korrosion

zuzuordnen. Strömende Medien beeinflussen bei Korrosions-

prozessen Transportvorränne (von i'eaktionsoartner, Z".vi-

schenprodukten und 3ea!ctionsprodukten) an der Phasengreri-

ze '.Verkstof f/Medium und üben mechanische Wirkungen auf

die Phasengrenze aus. In Unterschied zu transportbestimm-

ten Korrosionsprozessen wird Erosionskorrosion überwie-

gend durch mechanisch bedingte Prozesse hervorgerufen,

die ihrerseits von veränderten Transportprozessen beglei-

tet sind. Die mechanische Wirkung strömender reiner Flüs-

sigkeiten (Einphasenströmung) ist erst bei honen Strömunr.s-

gsschwindigkeiten bedeutsam. .Vesentlicn згоЗегз mechanischo
Kräfte wirken in mehrphasigen Strömungen (feststo.'fhaltire

Flüssigkeiten und Gase. Tropfen in Gasen und Flüssigkeiten).

Die mechanische .Virkung strömender riedien beeinflußt den

Ablauf von Korrosionsprozessen. Diese Prozesse unterlie-

gen systemabhängigen Gesetzmäßigkeiten. Ein Korrosionsvor-

gang ist durch das Korrosionssystem definiert , das sich

aus einer .Verkstoff-Medium-Kombination zusammensetzt und

mit der Umcebung in Stoff- und Energieaustausch sieht. Die

6n der Verkstoffoberfläche ablaufenden Korrosionsreaktionen

bei erosiver Belastung beeinflussen das '.Verkstoffverhalten

zusätzlich.

Eine Wechselwirkung von chemischem Angriff und mechanischer

Belastung kann den Ablauf nechanochemischer und cheaomecha-

nischer Prozesse induzieren.

Infolge der kombinierten Wirkung von Erosion und Korrosion

bei Erosionskorrosionsprozessen kommt es zu Synergistischen
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Effekten. Chemische '.Vechselwirkung und mechanischer Material-

aotrag bewirken einen Materialverlust, der kleiner oder gleich,

re-.vohnlich aber größer als die Sunme der einzelnen Korrosions-

und Erosionokompenenten i s t .

Grundlo-je für geeignete .Verlcstoffauswahl und Lebensdauervor-

hersaren für erosions^eiahrdete Anlagen sowie für Untersuchungen

des Mechanismus der Erosionskorrosion bilden Laboruntersuchungen

in geeigneten Simulatoren. Die Zweiphasenströmung wird dabei

durch in flüssigen Elektrolyten suspendierte Feststoffpartikel

erzeugt. Dadurch könnt es an der WerkstoffOberfläche lokal be-

grenzt zu einer Folge von Feststoffeinschlägen.

• ie erosive Wirkung der Zweiphasenströmung hängt von einer

Vielzahl von Parametern ab. Eine einheitliche Beschreibung der

mechanischen Wirkung unterschiedlicher Zweiphasenströmungen ist

unter dam Gesichtspunkt des Vergleichs der Ergebnisse verschie-

dener Simulatoren bzw. der Übertragbarkeit auf die Bedingungen

in technischen Anlagen von größter Bedeutung.

Als Simulator wird der zentrifugale Erosionskorrosions-Simulator

(EKS) verwendet, der auf der IX. Konferenz "Korrosion in der

Energetik" kurz vorbestellt und in / 1 / betrieben worden i s t .

Auf der Grundlage eines vom Brennstoffinstitut Freiberg (DOR)

nachgebauten zentrifugalen Strahlverschleißprüfstand ZUK-3M

des Tall iner Polytechnischen Insti tuts / 2 / wurde der Simulator

EKS entwickelt und im Zentralinstitut für physikalische Chemie

der Ad;.' der DDR gebaut. Das Grundprinzip o. g. Prüf Standes

bleibt erhalten. Feststoffe und Elektrolyte gelangen aus Vor-

ratstjefäßen in die zentrale Öffnung einesrotierenden Tellers

und werden unter der '.Virkung der Zentrifugalkraft durch vier

radiale Kanäle gegen die Protonoberfläche beschleunigt. Die

Auftreffgeschwindigkeit der Erosiv-Teilchen wird über Drehzahl

und Durchmesser des Rotors, der Auftreffwinkel Ober die Proben-

stellung verändert / 2 / 3 / .

Die Auftreffgeechwlndinkeit des Erosive wird nach / 4 / aus der

Gleichung (1) ermittelt:



- 3 -

60 sin (9O°-9t)
J - Abwurfwinkel des Erosive

V/ms" - Auf treffGeschwindigkeit des Erosivs

d/n - Durchmesser des rotierenden Tellers

n/s" - Drehzahl

Nach /5/ beträgt der Abwurfwinkel 4* unabhängig von Auftreff-

winkel und Korngröße des Erosivs 38°, so daß für den EKS

bei d=O,4, m gilt

V = 0.0133 n [2.J

Der Auftreffwinkel des Erosivs Y" ist definiert als der v/inkel

zwischen Probenoberfläche und Teilchenbahn. Dieser V/inkel variier.t

um einen 3etragAT* über die Probenbreite, in Abhängigkeit vom

Abstand zwischen Probenoberfläche und den Rand des rotierenden

Tellers. In /5/ wurde für eine Probenbreite von 20 mm und einen

Abstand der Probenoberfläche vom Tellerrand von 8 mm ein Be-

tragAp von 0 bei у = 0? 180°, und von 16° bei y- « 90° ermittelt.

Eine wesentliche Größe für die kooperative Wirkung von Erosion

und Korrosion ist die Erosivdosisaeschwindickeit. Sie ist nach

/6/ gegeben durch Gleichung (3):

(3)

- Erosivdosisgeschwindigkeit

Mo/gs - Gesamtmasse pro Zeiteinheit des imEKS beschleunigsten
Erosivs

m/g - durchschnittliche Erosivteilchennasse
fh - horizontaler Verteilungsfaktor

fh - * f
360 (4)

fv - vertikaler Verteilungsfaktor
fv ist nach / 5 / eine GAUSS-Kurve, etwa 85 ^ der auftreffenden
Erosiv-Teilchen liegen in der Fläche, die durch den Durchmesser
des radialen Kanals definiert i s t .

Neben der Abweichung dee Auftreffwinkels über die Probenbreite
Л J*" kommt ее noch zu einer weiteren Unbestimmtheit des Auftreff-
winkels durch Aufrauhungen der Probenoberfläche im Verlaufe des
Erosionskorrosionsprozesses. die über experimentelle
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Ergebnisse ermittelt werden muß.

Alle verschleiBbeanspruchten Teile des EKS werden aus ver-
achleißarne Polyurethen-Elestoner gefert igt , die übrigen
Teile aus korrosionsfestею Hartgewebe.

Um sowohl aussagefähige elektrochemische Messungen durchzu-
zuführen als auch praxisnahe Erosionskorrosionsbedingungen
siaulieren zu können, sind Temperierung, definierte Gas-
stroosphäre und definierte Elektrolyt/Feststoffverhältnisse
Voraussetzungen, die beim Bau des EKS berücksichtigt wurden.
Somit wurde mit dem zentrifugalen Erosionskorrosionssimulator
(EKS) ein unikales Gerät geschaffen, daß neben Messungen des
Materialabtrans (Masseverlust) gleichzeitig elektrochemische
in-situ-Messungen ( freies Korrosionspotential, Voltammetrie,
Korrosionsstrommessungen) gestattet. Somit können Verschleiß-
kennwerte in Abhängigkeit von der Beanspruchungsintensität und
-neometrie, in Abhängigkeit von einstellbarem Elektrodenparen-
t i a l der Proben auf gravimetrischem sowie elektrochemischem
Wege ermittelt werden. Gleichzeitig können die in gegebenen
Gaeataosphäre und Temperaturbereich simulierten Erosions-
korrosionsvorgänge an Hand metallographischer und festkörper-
analytischer Oberflächenuntersuchungsmethoden charakterisiert
werden.

Erste Siaulationaexperimente der Erosionekorrosion an unter-
schiedlichen metallischen Werkstoffen ergaben interessante
Korrelationen zwischen den beschriebenen Einflußparametern.
Diese bewiesen auf der einen Seite die Eignung des Gerätes
als vielseit ig nutzbarer Simulator, auf der anderen Seite konn-
ten erste fundamentale Zusammenhänge gefunden werden.
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KOHOŽE TRU33K Z HOSAZI 0uZn20A12Aa ?Й1 PROVOZ1IÍIÍ 1IASAZENÍ

V ČESKOSLOVENSKÉ EHERGIZTICE

• Při vývoji kondenzátorových trubek z mosazi CuZn2CA12Aa

byly sledovány korozní vlastnosti trubek ze zkušebních taveb

laboratorními, poloprovozními i provozními zkouškami. Po za-

hájení sériové výroby byly kondenzátorové trubky použity i

v nejnáročnějších provozních podmínkách čs. energetiky. Při

nedestruktivních defektoskopických kontrolách dodávek bylo

zjStováno, že jsou přítomny výrobní vady i nepřípustné veli-

kosti, trhliny, přeložky, vměstky apod. Po určité době provo-

zu trubek v elektrárnách Tušinice II (STU II), Dukovany Í2DU)

byly zjištěny závady, které však ani po dlouhodobých provoz-

ních zkouškách trubek ze zkušebních taveb nebyly zjištěny

ani v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Trubky z vybraných zkušebních taveb, jejichž složení

bylo v rozmezí dle vypracovaných technických podmínek a je-

jich tepelné zpracování definované strukturou a hodnotami me-

chanických vlastností rovněž odpovídalo současným technickým

podmínkám, byly provozně nasazeny v délkách odpovídajících

kondenzátorům 200 a 110 Ш bloku (elektrárny Dětraarovice, Tu-

šimice I a II, Počerady, Ledvice). К provozním zkouškám bylo

nasazeno celkem 890 les trubek a doba trvání zkoušky činila

5 000 až 20 000 provozních hodin. К poloprovozním zkouškám

byly použity zkušební kondenzátorky s cca 100 ks trubek o

délce 1 300 mm a celkem bylo sledováno přes 400 ks trubek.

Zkušebním kondenzátorem probíhala chladicí voda odvětvená

z výtoku provozního kondenzátoru. Trubky byly exponovány v

rozmezí 5 000 - 15 000 hodin. Po zkouškách byly všechny trub-

ky kontrolovány Probologem a odebrané vzorky byly vyhodnoce-

ny metalograficky. Probologem byly zjištěny odezvy se záře-

ním do I. kategorie napadení a metalograficky bylo prokázáno

napadeni do 0,1 mm, přičemž ani v jednom případě nebylo zjiš-

těno od zinkování nebo trhliny. Získané výsledky umožnily vý-

počet korozní rychlosti v lineární závislosti a konstatování,

že životnost trubek z mosazi CuZnA12As bude v definovaných

podmínkách minimálně 100 000 provozních hodin.
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K osazování provozních kondenzátorů trubkami z mosazi

CuZnA12As byla použita výroba z r. 1983 a dalších let v cs-

lém množství vyrobených trubek. Prvé trubky byly nasazeny

v elektrárnách Bohunice, Dukovany, Tušimice, Počerady a Dět-

marovice. Trubky vyrobené před ukončením úkolu v množství

30 t byly nasazeny v elektrárně Opatovice v r. 1983.

STAV TRU3EK PO 8 000 a 12 700 PROVOZNÍCH HODCÍÍCH V EDU A

ETU II

Nedestruktivně bylo kontrolováno 4 300 ks trubek z mo-

sazi CuZn20A12As v EDU a 360 ks v ETU II. Bylo zjištěno, že

nčkteré trubky až v množství několika procent (vEDU) resp.

desítek procent (v ETU II) z měřeného souboru vykazují dle

indikace Probologem vady. Vzhled záznamu takovýchto trubek

je zřejmý z obr. 1 a 2. Dvě křivky na obr. 2 představují indi-

kace v části trubky po provozu cca 4 000 hodin v SD'J a 2 křiv-

ky na obr. 1 indikace téhož úseku trubky po cca 8 000 provoz-

ních hodinách. Je zřejmé, že pouze v části uvedeného úseku

došlo k nárůstu indikací, potažmo k nárůstu poškození.

Podle indikací zjištěných Probologem byly odebrány trub-

ky k laboratornímu šetření. Jak vyplývá z tab. 1, je chemic-

ké složení trubek z mosazi CuZn20A12As v rozmezí daném TP

576-01/85. H
o
dnoty mechanických vlastností dle těchže TP v

místech malých indikací odpovídají požadovaným hodnotám. Při

metalografickém hodnocení vzorků trubek z EDU i ETU II byly

zjištěny trhliny transkrystalického průběhu, jejichž hloub-

ka činí od 0,1 do 0,7 mm. Trhliny vycházejí z vnitřního po-

vrchu, jsou podélné o délce 10 až 150 mm. Kromě trhlin, je-

jichž přítomnost před uvedením do provozu nebyla Probologem

indikována, bylo zjištěno korozní napadení místy s výskytem

značného množství zeleno-modrých korozních zplodin i kovové

mědi. Korozní napadení má charakter důlků, místního plošné-

ho napadení až přednostního napadení hranic zrn. V ojedině-

lých případech bylo prokázáno i odzinkování. Místní korozní

napadení je v rozmezí hloubek 0,1 až 0,3 mm.

Trhliny i místní hlubší korozní průniky (0,3 mm) byly

rovněž zjištěny kapilární zkouškou tak, že do vzorku trubky

o délce 200 mm byla na celý vnitřní povrch nastříkána detekč-

ní kapalina a provedlo se postupné rovnoměrné zeslabování

stěny z vnějšího povrchu o 0,1 mm soustružením až do zjištění
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průniku detekční kapaliny na vnější povrch. Rozsah resp.

hloubko indikace je uvedena v tab. 2.

• Zjištěné korozní poškození trubek u mosazi CuZn20A12As

po provozním nasazení je v rozporu s korozí trubek ze zkušeb-

ních taveb. Korozní rychlost u zkušebních trubek byla menší

než 0,1 mm za 10 000 provozních hodin, přičemž u nich nebylo

zjištěno ani odzinkování ani přítomnost transkrystálických

trhlin. U trubek ze sériové výroby jsou rozdíly v korozní

rychlosti dulkového (místního plošnélio) napadení, tj. maz.

0,3 mm za cca 10 000 provozních hodin a v rychlosti vzniku

korozních trhlin, tj. maz. 0,7 mm za cca 10 000 provozních

hodin. Z dosud provedených zkoušek se předpokládá, že nárůst

korozní trhliny není lineární a tudíž není ani jisté, za

jakou dobu dosáhla • " ^ » i m ' hloubky, An-i zda její další rust

bude pokračovat. Dosud není ani zřejmá příčina vzniku ojedi-

nělého odzinkování.

Literatura: Zpráva o stavu kondenzátorových trubek TG-24

v ETU II, KKííS Chomutov, 1. 12. 1987

Zpráva o 1. provozním měření trubek hlavních kon-

denzátora č. 31 a 32 v EDU, KKMS Chomutov,

29. 2. 1988
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Tab. č. 1 Výsledky chemických analýz vzorku mosazných
trubek

trubka č.

1

2

3

4

5
6
7
8

9
10

11

12

13

14

TPC
576-1/35

základní prvky
hmotnostní /W

Cu

77,36
77,21
76,96
76,52
77,05
77,09

76,93
76,68
76,77
77,29
77,01

76,93
77,27
76,88

76,0-
79,0

Al

1,76
1,80
1,76
1,78
2,08
2,24
1,96
2,16
2,16
2.C8
2,12
2,16
2,00
1,96

1,8-
2,3

]

A3

0,040
0,024
0,037
0,036
0,035
0,040
0,034
0,037
0,037
0,037
C,036
0,037
0,040
0,035

0,02-
0,05

ioprovodné prvky
hmotnostní /W

Mn

0,0040
0,006
0,003
0,005
0,00
0,00
C,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

naXo
0,10

Sn

0,060
0,022
0,048
0,022
0,002
0,006
0,029
0.031.
0,010
0,000
0,006
0,010
0,000
0,010

nax.
0,10

Poan.: trubicy č. 1 - 4 = vzorky z E?U I I ,
5. 5 - 14 = vzorky z SDU.



Tab. S. 2

označení
vzorku

K

K

X

K

K

5

6

7

8

9

K 10

K 11

K 12

K 13

K 14

K 15

zjištěné indikace na dálce L 150; KP - korozní průnik,
I - trhlina - l/L

4 K? do hl. 0,4 mm, 50 KP do hl. 0,2 mm

bez indikací do hloubky 0,2 mm

2 KP do hl. 0,3 mm, 13 KP do hl. 0,2 mm

T - 10/90 do hl. 0,5 mm, T « 55/150 do hl. 0,3 mm

1 • 3/3 do hl. 0,5 mm, 1 = 115/150 do hl. 0,3 mm

T «= 4/4 do hl. 0,5 nm, 10 KP a I » 100/150 do hl. 0,3 mm

T - 16/50 do hl. 0,5 mm, I » 120/150 do hl. 0,3 mm

I - 15/20 do hl. 0,5, t" 40/70 do hl. 0,3 nm, T • 46/85 do hl. 0,20 mm

I - 5/5 do hl. 0,6 mm, T = 40/40, I = 20/150 do hl. 0,5 ma, T = 40/40 a

I = 15/140 do hl. 0,2 tam

I . 4/4 do hl. 0,4 mm, X = 35/50 do hl. 0,3 mm

4 KP do hl. 0,3 mm na úseku 20 mm délky trubky

o
i

Fozn.: - uvedená hloubka je vypočtena odečtením úběru od jmenovité tlouačky,

- (Idaj l/L u trhlin = 1 - délka nebo součet délek trhlin na jedné -površce,

L - celkový úsek výskytu trhlin na jedné površce.
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