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v C-Í re středí o t«y®oké kyselosti a při ka-

to n̂ í. Avisk My©tíí.kevé" zkřehnuti je deteko-
váno 1 při níské at5.t1«H§ i/odifeu0 2«s téchto podainek se
uplatňuje nspř» red^kso Qs2i*t©Hérn1 kohesni sily/ sníženi
povrchové ®n@pgl9<? ôginsfe vodíku na tssbi U tu dislokaci
atp. LZ]« SowřsfřJrso iae? hons^ďtovat^ že při rozvoji vodíko-
vé křehkostí so 5iôä» ujslatňevat Jedan nebo 1 vice zkřehá-
vajicich EH9sha5vh?aa f@fe?B ia,bf» v připadl absence ú£1nku
vodík" /obr01si? j© Ssohosni pevnost aatrice <̂ c° vy l i l než
p&sobici napätí c";° /̂ S@t«t§ účinku zbytkových pnuti ^R / .
Za superposiSfB^-?-:?'iV ŝifefí v®dih:u viak sůže jednak vzrůst
pnuti 1nduk®v<síiiS y eels trhliny ďyH , jednak se aůže sní-
ž i t kohézni pmm~Qt. (re

 H /vodík na povrchu trhliny^ v plas-
tické zeni na řeU trhliny atp./, takže cľr^^c • iniciu-
je se trhlina.

Z uvedenéfte plyn©, Se j« nutné splnit následující pod-
•Inky a/ existQKCÍ tí®-í®kt6, u nichž se Může uplatnit "vo-
díkový efekt" /Uak, dê @hez@/- Nvod1kovéNpa«t1# jejichž
Intenzita m'íSo být r®sd1lná £Z,4J. Materiály bez defektů
jsou praktiaky na&itiívô na účinek vodíku /(Is té aonokrys-
taly, whisEfor;// fe/ v lokali zívaných oblastech je pak nut-
né dosáHnomt kultické úrovne obsahu vodíku Cjc uchyceného
v pasti ICJ - rjflraQi3try ovlivňující rozvoj ívýioni lokali*
zované koncontrass vodíku jsou uvedeny nt obr. 2 .

Skutečnost, &<a a® lojálni dosáhne vysoké úrovni CH,
je důslt^kea transportu vodíku aateriálea: a/ ůCinkea Vy-



•oké aktivity vodíku / M2Sj katodické vod i kovánW. lonty
vodíku podporuji sa? s i; í dif-izi vodíku rsež je toau v ply-
nné* prostředi-nutná disssiiäsa Hp," k/ dislokace umožňuji-
transport vodíku ppi pla&dsííé dísíerBsci-íntenzivnějši na I
Intersti t ick* difus©,* e/ yí,iv fázových transformed např.
austanitu n* f e r i s , re?as e kusu t,® s a sodíku v lokalizova-
ných oblastech stafoiiísih® ©UÍ 3 sanitu a návazný vznik"ostréH

aikrostruktury s posSs* C^/Cs-> >Ě í P '̂í ponorní nízké hodno-
tě C„.

Celou řadu př ípadů geuvi B*SJ 1 c leh sa £fcřehávaj1c1a
í /•~1@Q<& @š -rZGe'C/ t i e fe

p p J j
účinkea vodíku /•~1@Q<& @š -rZGe'C/ t i e ©fejasnit jednia, nebo
nékterýai z uváděnýsh BVůsh^níQ&ů^ Za vySUch t e p l o t se
vlak uplatňuji j iné ú'áiíiky,,. které ÍZQ spojit napr. s odu-
hl1£ujic1« úlinhoB vodiku sny povrsku? resp. v ob j esu oce-
11, vyvolávajícím vznik tetany e ná@l&dni trhl in.

Metalurgické chsr^fítsrisťiky a 1nt@nzite rozvoje vodíko-
vé křehkosti

ůroytň kritisfeé konc-ínt?*s«e e,, a pevnostních paraaat-
rů I^T'^t1 je Unitovôns ř©d©u tastllurgických charakteris-
tiky jaenovítě ty p as,, fj-í sfcfibusi a vzdelanosti aezi vaěst-
ky ů hustotou. Hapřa v př^psdé vyirj-S hustoty vaěstků a je-
jích hoaogenni ďistriřníso ee "obtig^ěji" dosáhne úrovně
odpovídající Cio" naersséí působí jej-íeh heterogenní distri-
buce. Závainý^vlív tvzFu. vsěstků-najkritičtijil jsou^pro-
taiané vaéstky. Vxh^odsn k vfV®Kzm:&Hu pnuti je úroveň CK
n1žii)než,akulovitýsh ó«u@růy Sae@2řcj@g i velikost vaéstků
•é vliv> hrubé ESS j i vyti Bi ús^oyeň CH s ni žil CK/zvýtené
Intenzita pasti s ̂ <ä.$i"pevnost" faxového rozhraní/. Oilt
je znáao, le čia je ni£i|1 ebssii siry v oceli, t1a jsou 1
sirnikové vaéstky je^rsějSI A7»

Zanedbatelný n@»i1 @ni úSinok a i k re segregace ikodli-
vých pMaěsi l\-3j, které snižuji pevnost fázových rozhra-
ní v aatrid a hrartíc ZPR, ̂roisS toho nelze vylou81t 1 aot-
nost superpozi£n1ch ňa^nfeů,jsfeo je Interakce fosforu a vo-
díku /i,3,SL7, vedoucí k re^voji Intcrkrystalického poruie-
ni. Z uvedeného plyn®, když v první aproxiaad st zanedbá
vliv atkroeegregace a "ostrosti" struktury, ie zkřehnuti
lze chápat jako výsladek konkurence koncentrace vodíku v
pastech lej a úrovně koncentrace C K zrn splněni kritéria
of Z CV- V dané souvislosti pak význaanou úlohu sehrá-
vají sirnikové vaftstky - obsah siry /jaenoviti HnS// pů-
sobící jako paeti vodíku /1,2,4,6,77.

V návaznosti na výl« uváděni koncentrace C^ a Cu bu-
dou zavadaný pro další rozbor paraaatry n#, odpovídající
•noistvi vodíkových atosaů "uchycených" u vaistkú a para-
•atr n c odpovídající hustotě vodíkových atoaů u vaěstku
p M splněni podainky, že op 2 <rf . Pro hodnoceni vlivu
vodíku vyplývají ná«Udujii:1 závěry: a/ je-li n. nízkém
tak náchylnost k vodíkové křohkosti se bude zvyšovat sa
vzrůste* obsahu siry od určité její koncentrace. Tato hod-
nota závisi na vzAjesném vztahu n H a n- /vzrůst^nc a sní-
ženi nu při sníženi obsahu siry/. Vzhlede* k toau, fa n*
ja nízké, tak někdy pozorovaný příznivý časový účinek při
vylila obsahu siry /okolo 0,011 al 0,015*/ není zaznaaa-
nán» 1 když obsah RnS je zvýšený, tak je stále rm> nc.
b/ je-li hodnota nc vysoká, náchylnost k vodíkové křehkos-



ti •• zvyiuje od určitého obsahu siry, «L« v závislosti ná-
chylnosti na obsahu »1f/ j« zjiifováno aaxiaua ft?m Toto
souvisí a e«sov& "příznivým účinkes? vylilbo obsahu RnS>
potenciální pasti jsou natolik fietna, la při danéa objoau
vodíku dosahovaném v ostHci v danéa Saee je tty<nc • $ pro-
dlulujid dobou expozice vlak s« dosáhne stavu, žt n K > n-
• důsledkea j« aUeinece uvalovaného aaxiaa.
Přiklad řeieni

K diskusi byly vzaty tavby aplikované v naftové* prů-
•yslM /vrtné trubky, loaplexné legované ocoli C1O5NH axtra
o ttj»" "721 HPa. Kroai z jUtini požadovaných pevnostních
vlastnosti ja nutné zaiistit Hvotnost v roztoku NACE /TH-,
-01-77 p M PH • 3,5/ po dobu 720 hod. při zatUani 80X ««" 1 n

/tj. 577 HPa - zkouiky 8SC/. Chaaleké sloltni sladovaných
tavab j a uvadano v tab. X.
Tabulka X Chánické složeni studovaných tavab

Tavba
A
B
C
0
E

C

0,39
0,39
0,39
0,34
0,32

Hn
1,31
1,30
1,30
1,42
1,25

0
0
0
0
0

SI

,43
A3
,43
,35
,23

0
0
0
0
0

p

,015
,014
,033
,013
,012

S

0,013
0,014
0,020
0,004
0,004

V

0,11
0,13
0,10
0,07
0,13

0
0
0
0

Nb

,050
,040
,050
,040

-

T1

0,040
0,002
0 r030
0,^40

-

0
0
0
0

B

,002
,002
,002
,0015

-

Pozn.: Obsahy Sn: 0,009 ci O,O12X» As: 0,05 a£ 0,007X.
Po zakalani do vody a popuittni /615-630°C/ leialy hodnoty
Ra v rozaasi 726-729 SPÔ ÍBJ. Pro posouzeni odolnosti jad-
notUvýcb tavab byly uvažovány lévotnosti do 720 hodín v
roztakÉ NACE p M 550 MPa /76XR.V a 600 IfPa /83XASW/. V tab.
IX jsou uvadany dosažené výsladky - zkouiky SSC {$}.
Tabulka XX Výtladky zkouiak životnosti v hod.axpozice /roz-

toku NACE - Zkouiky SSC/

550 NPa
3x720
4x720

600 HPa jTavba
3x720
3x720

0
E

3x720
2x720,497

127,140,720
94,127,224

A
B

Jak plyne z uvedených výsledků, u sledovaných taveb
nabyl saznaaenán systeaatický pokles náchylnosti k rozvoji

vodíkové křehkosti s pokleaea obaahu airy. Při alkrofrak-
tografické analýze bylo zjlitino, le Iniciatnial alsty by-
ly obvykla vaiatky sirnikového typu /Ä7, okolo nichž byl
dttakovén výskyt itépného poruieni, v nikterýeh případech
1 hluboké lokalizované naleptáni £9J. Scheaaticky lze vzá-
jeaný vztah aezi obsahea airy a náchylnosti k vodíkové křeh-
kosti /definovanou životnosti p H z kou ik é ch SSC/ vyjádřit
ia poaoci závislosti uvedené na obr. 3 /7,107. Histy pro
iniciaci trhlín aohou být jak oxidy, tak i hlinitatiy, je-
jichl obsah, vzhledea ke zvolené technologii výroby oceli,
byl v danéa případe n» stejné úrovni. Z hlediska účinnosti
potenciálních pasti závalný aula být různý rozsah precipita-
ce karbidů, nitridů - jejich rovnoaěrná distribuce -



/resp. karbonitridů/ titanu , niobu • vanadu /viz tab. I/.
Zjiltiné chováni sledovaných taveb zřejaě souvisí jak

s obtahta siry /sirniků/, tak 1 do určité silry s výskyte*
dalilch pasti vedoucích ke "zrovnoaěrněni" distribuce vodí-
ku, cot pak zabezpečuje „nepřekročeni hodnoty nr. Nejpříz-
nivější výsledky byly zjištěny u taveb A a B, u nichž 1
při zatíženi 0,83 R f" /600 HPa/ do 720 hodin nedoilo k
porušeni. Saaozřejaě nelzs vyloučit, že by při prodlouže™
ně expozici nedošlo k Iniciaci trhlin /viz oblast 111 na
obr. 3/. U tavby O, 1 když komplexně legované, avlak s vý-
razně snížený* obsahea siry, jsou dosaiené výsledky aéně
příznivé, neboí pouze při zatíženi 550 Mpa nedoilo po
720 hod. k porušeni zkouSek /tab. 11/. Těato výsledků* v
zásadě odpovídá aisto ve II oblasti n» obr.3. Výsledky
získané u tavby C plně odpovídají očekáváni /vysoký obsah
S a P, když obsah fosforu u ostatních taveb byl prakticky
shodný/. Nejaéně příznivé výsledky byly dosaženy u tavby
E, při jejlaž zkouieni v roztoku NACE /zkoušky SSC/ byly
stanoveny extrémně krátké životnosti. Z hlediska obsahu
siry tavba odpovídá II oblasti /obr.3/, 1 když v dané sou-
vislosti nelze opoaenout 1 absenci souboru karbidů /pasti/,
nebol tato tavba byla legována pouze přísadou vanadu /tab.
I/. Nelze ani vyloučit vliv bóru, který u taveb A až D by
•ohl přispívat ke zvýieni pevnosti fázových rozhraní Z*1t/.

Dosažené výsledky nejsou v rozporu např. s prací £\Z3,
kde při nízké* obsahu siry /okolo 0,003 až 0,0052/ se za
vysoké jeanozrnnosti struktury, při koaplcxnia legováni
/T1,Nb,V/ a při obsahu fosforu ped 0,007, /což je přibliž-
ně poloviční obsah než ve sledovaných tavbách/ dosáhly vy-
hovující výsledky. Zřejaě za těchto pod*Inek lze dosáhnout
určité Modifikace závislosti uvedené na obr. 3.
Závěry

Z předloženého rozboru hodnoceni vodíkové křehkosti
u feritických konstrukčních oceli za extréanich exploatač-
ní ch podáInek /zkouiky SSC/ vyplývá, že při analýze póru-
lení, resp. při predikci životnosti daného typu konstrukč-
ní oceli je nezbytně nutné vzít v úvahu soubor působí cica
strukturně Metalurgických vlivů. Formální aplikace někte-
rých konvenčních představ aůže vést k jednostrannému hod-
noceni se závažnýai důsledky jak již ve vlastni výrobě
/z hlediska prováděných hodnoceni/, tak 1 za podainefc
exploatace. Kroaě toho předložená diskuse vede k upřesně-
ni představ o dynaaice rozvoje vodíkové křehkosti.
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KOKOXNf i)I)DI.N(f,T KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLU V PROSTŘEDÍCH
OBSAHUJ í CH SULFAN

Postupné vyčerpávání přírodních zdroju klasických paliv vede
k nutnosti těžení, zpi^acování a využívání Jednak paliv méně
hodnotných, jednak paliv, jejichž výroba - těžba a zpracování
jsou technicky náročnější a obtížnější. Do této skupiny patrí í
těžba a zpracování zemního plynu z tzv. "kyselých ložisek", kde
těženy5 plyn vedle řady uhlovodíků obsahuje i určitá množství
sulfanu a oxidu uhličitého. Tyto složky, zejména sulfan,
způsobují značnou agresivitu těženého zemního plynu k legovaným i
nelegovaným ocel ím. Taková ložiska se nacházejí i na území naäí
republiky a připravuje se jejich využití til.

1. Koroze ocelí v roztocích obsahujících sulfan

Styk oceli s 'J S za přítomnosti vody vede k degradaci

materiálových vlastností korozními procesy; projevy tohoto
působení mohou být podle podmínek různé [J~6J:

koroze - celková, rovnoměrná
- 1 oka1 i zovaná

praskání- vodíkem indukované praskání
- suliidické korozní praskání za napětí
- zkřehnutí vodíkem
<- korozní praskání za napětí CG1 >>

Agresivita vodných roztoků H S je způsobena jednak tím, že

tato částice je- dlabou kyselinou, ale zejména tím, že se účastní
jak anodického, tak i katodického děje Cs.sJ.

Mediáni srny anodické reakce předpokládají vytvoření
povrchových komplexů H^S usnadňujících přechod Fe mezi fázovým

* +
rozhraním.Během katodické reakce, kdy dochází k redukci H , se na
povrchu Fe vytváří vrstva adsorbovaného atomárního vodíku H.*.,
jenž přechází do molekulární formy různými mechanismy.

Kromě uvedených elektrochemických reakcí probíhá v roztocích
H. S rozpouštění železa i mechanismem chemickým a katalytickým.

Zpomalení molalizační reakce má za následek ve všech
reakcích, kde existuje částice H«a,, vstup atomárního vodíku do
mřížky železa. Absorbce vodíku ocelí je pak příčinou Její
degradace různými typy poškození. Pokud dojde k absorbci vodíku
ocelí, o druhu napadení nerozhoduje jeho zdroj C
H O , H. <g>, H-slč. >, ale vnější podmínky a materiálové parametry

Czl.
Významný vliv na průběh korozní reakce, mají vznikající

sulfidické ochranné vrstvy, vzhledem k jejich různým ochranným
účinkům . Nejlepší ochranné vlastnosti mají vrstvy vznikající při
pH > 4; vrstvy vzniklé v plynné fázi mají slabé ochranné
vlastnosti (ň-fl. Některé legující prvky, přidané do uhlíkové
o<:n:-li podporují tvorbu t i 1 mu nebo ochranné vrstvy, čímž dojde i
ke íinižení množství dil"undujícího vodíku do oceli Cnapř. Cu)
/ .j.̂ .íí/. Na legovaných ocelích vznikají kromě sulfí dických vrstev
vrtst.vv hvdroxi-oxidické.
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2. Typy korozních poruch oceli v prostředích
obsahujících sulfan

Nejzávažnějšími poruchami konstrukčních materiálů v
prostředí agresivních zemních plynů jsou lokalizovaná korozní
napadení, sulfidicke korozní praskání za napětí, vodíkem
indukováno praskání tu korozivzdorných ocelí navíc Štěrbinová
koroze a korozní praskání za napŕtí) Ci-81.

1. 1 Rovnoměrná ''wze

Rychlost rovnoměrné ko;oze v prostředích obsahujících H S je

podmíněna dvěma protichůdnými ději, stimulujícím vlivem sulfanu
na anodickou i katodickou reakci, tj. urychlení koroze, a jeho
vlivem na tvorbu sulfidických ochranných vrstev, tj. zpomalování
koroze. Výsledný účjnek je dán zejména vlastnostmi prostředí,
koncentrací H S a Cl , pH a teplotou roztoku.

Korozní rychlost nechráněného povrchu nelegovaných ocelí
<tj. např. za podmínek abraze a kavitace) může dosáhnout až 25
mm/rok, za přítomnosti sulfidických vrstev narušovaných
aktivačním účinkem chloridových iontů je maximální korozní
rychlost 2,5 mm/rok C15Í NaCl,pH»s 4, nasyceno H S> 13,4i.

1.2 Dúlková koroze

Sulfidy železa na povrchu oceli mohou tvorbou mikročlánku
urychlit průběh děje, stejně jako přítomnost Cl v prostředí. Důlky
se obvykle tvoří v dolní čtvrtině zařízení CpotrubO íal. Důlková
koroze se může stát východiskem pro iniciaci SSCC.

Mechanismus napadení legovaných ocelí v prostředích
obsahujících H.-S je zřejmě odlišný, než jakým tento děj probíhá v

jí

roztocích obsahujících pouze Cl €yJ.

1.3 Sulfidicke korozní praskání za napětí a vodíkem

indukované praskání

Sulfidicke korozní praskání za napětí CSSCC> a vodíkem
indukované praskání CHIC) jsou nejstudovanějším a v praxi
nejčastějším projevem působení H.S na nelegované a nízkolegované

2
oceli.

Je obecně přijímáno, že SSCC a HIC jsou spojeny s
přítomností vodíku v oceli Cs-83. Poškození nelegovaných a
nízkolegovaných ocelí při němž dojde ke vzniku puchýřů, vnitřních
trhlin Ci stupňovitých) obvykle bez vnějšího napětí je nazýváno
"vodíkem indukované praskání" HIC 13,4,8!. Plyn v puchýřích HIC
byl analyzován zejména jako vodík s malým množstvím metanu, CO,
CO. , N Za3 a jeho tlak dosahoval až 7O-19O MPa v systémech
pracujících při tlaku 18 MPa.

Napětí tvořené vodíkovými puchýři může dosáhnout hodnot
urychlujících SSCC, nebo i iniciujících toto napadení.

Monoatomární vodík vznikající korozní reakcí, vstupuje a
difunduje do kovu dokud není zachycen barierami v oceli protáhlé
-MnS, hl lni taný karbonitridy, kremičitany €3-5,0,8!.

HIC vzniká rovnoběžně ke směru válcování oceli a je silně
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S. Výsle-dkv zkoušek materiálů pro podmínky
agresivních zemních plynú

3. 1 Použit.** korozní zkoušky

Pi-o ľ.kouákv sul f idi ckého korozního praskání za napětí a
vodíkem i iidukowinŕho praskání byly používány metodiky navržené
NACE, TM 01-77. TM 02-«4 a jednak mptoda pomalé rychlosti
(JoľciMii.w:i' pf-i rv.hl Oíätech vyšších než 10 s C3,11:1-131.
Nachy 1 rioňít. ne legovaných ocelí k vodíkové křehkosti byla sledováiw
kill-Dili i.kV'tn svcoiiím mat.ei-iálů a overením zmeny jejich plastických
vlaKtntistí .t jednak J; využitím metody pomalé rychlosti deformace
z.i současného sycení vodíkem C.^,13]. Pf-i hodnocení sklonu ocelí
k«-- s-.kf-ehruit. í vodíkem a vhodnost.i kovových povlaků k ochraně
povrolni or: e I í pro prostredí H S , byla používána metodika

elektrochemické permeace vodíku materiálem CzJ.
Sklon kurtizi vzdorných ocelí k bodové la átěríiinové korozi, v

prostředích H..S + CI byl sledován elektrochemickými i epozičními

zkoitókami <i 7.A podmínek zvýšené teploty a t.laku) Ljl.

:*./. Náchylnost ne legovaných ocelí k sulfidickému koroznímu
praskání a vodíkem indukovanému praskání

Byla prozkoumána rada materiálových variant pocházejících z
36 taveb 18 jakostních značek ocelí tř. 11 , 12, 13 a IS, v
sort i ment.u tlustých, plechů a trub. Pro rozsáhlost tohoto souboru
výsledků budou uvedeny jen nejdůležitější údaje [2,7,13,143-.

- u ocelí tř-. 11 až 13 ve stavu normalizačně žíhaném nebo
•Říhaném .* popuštěném » není odolnost proti HIC funkcí chemického
NIOŽIÍIIÍ oceli. Odolnost ŕídí především metalurgické faktory
mi kroŕ; istota a výskyt tvrdých strukturních složek v oblastech
vyceľ.enin, obr. t,

absolutní hodnota prahového napětí,tj. míra odolnosti k
JU5OC, je u ocelí tř. 11 až 15, ve stavu normalizačně žíhaném nebo
žíhaném a popuštěném, především funkcí honoty smluvní meze k luzu.
Nebyla rovněž nalezena významná závislost hodnot prahového napětí
m\ chemickém složení ocelí. Bylo prokázáno negativní ovlivňování
hodnot prahového napätí nízkou odolností proti HIC, obr. 2, a
výskytem zákalných struktur ve struktuře,

- prahové napětí svarového spoje Je proti prahovému napětí
dané oceli jen mírně nižší,

byla zjištěna lineární závislost faktorů zkřehnutí
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stanovených metodou pomalé rychlosti deformace a prahového napětí
stanoveného klasickou zkouškou TM-01-77, obr. 3 - při hodnocení
vhodnosti bariérových kovů. nanesených na povrch oceli z plynné
lázp (metoda CVD>, byl nojvétsí ochranný účinek zjištěn u AI
povlaku C98Jí>. Rádová shoda dJLTújjnícih koeficientů oceli s
povlakem a bez povlaku ClxlO m s ) naznačuje, že jeho
bariérový účinek je dán nižší povrchovou koncentrací vodíku na
povrchu povlaků.

3.3 Odolnost korozivzdorných ocelí v prostředích sulfanu

Rovnoměrné korozi unuu oodléhat i feritické a martenzitické
korozi vzdorné oceli pri pH<3 s,yl.

Velmi dobrá odolnost rovnoměrné CtJ. v aktivním stavu!) i
bodové korozi byla zjištěna u austenitických ocelí legovaných
molybdenem Cjak. 17 330,17 353, 17 356> ,

limitní koncentrace Gl pro korozivzdorné oceli v
prostředích H S+Cl" je vyšší než v prostředích Cl~+O , vzhledem k

nižší pravděpodobnosti vzniku bodového i štěrbinového napadení
vlivem Cl , v prostředích s HOS

u ocelí legovaných molybdenem byla zjištěna, metodou
pomalé rychlosti deformace, rozdílná odolnost vůči sulfidickému
koroznímu praskání za napětí a k vodíkovému zkřehnutí, obr. 4.

- negativní vliv plastické deformace korozivzdorné oceli byl
zjištěn pouze pro vznik sulfidického korozního praskání za
napětí, na odolnost v aktivním stavu nebyl prokázán

3.4 Praktické poznatky ze zkoušení náchylnosti ocelí k SSGC

Výsledkem zkoušky za konstantního zatížení CTM-O1-77) je
hodnota prahového napětí CR„), která by měla charakterizovat

H
odolnost daného materiálu proti SSCC, používaná při konstrukčních
výpočtech. Tato hodnota je podílem hodnot zatěžující síly a
počátečního průřezu zkušebního vzorku. Agresivita předepsaného
zkušebního prostředí vyvolává v průběhu zkoušky Caž 72O hod)
korozi vzorku - jednak rovnoměrnou, jednak nerovnoměrnou,
obr. 5. Tímto je zmenšen účinný průřez vzorku a dojde ke zvýšení
skutečného (okamžitého) napětí, lokální koroze navíc vyvolává
vrubový účinek.

Skutečné prahové napětí se pak liší od prahového napětí
vztaženého na výchozí rozměr vzorku. Vliv rovnoměrné koroze je
možné početně eliminovat, spolehlivá kvantifikace příspěvku
lokální koroze je vsak nemožná.

Vizuální kvalitativní, resp. polokvantltatlvní porovnání
výskytu lokálního napadení ukazuje výrazný podíl tohoto
poškozování vzorku na úroveň prahového napětí, obr. 5. Směrovost
lokálního korozního napadení, výraznější u plechů, je totožná se
směrem příčné řádkovitosti struktury.

Oroveň prahového napětí po vyloučeni korozního poškození
zkušebních vzorků se pohybuje okolo hodnot O,75 R Q 2_

Ovlivnění hodnot prahového napětí korozí, vede ve svém
důsledku k předimenzování konstruovaných zařízení. Nevýhody
zkoušky za konstantního <trvalého) napětí, vedou k tomu, že stále
častěji jsou materiály pro podmínky agresivních zemních plynů,
doporučovány na základě výsledků dvou metodik, kdy k výběru
materiálů .iebo optimálního tepelného zpracování je použita metoda
pomalé rychlosti deformace, a zkoušce podle NACE TM 01-77, Jsou
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|X><ÍI-V.IM>IIV mater-i/>ly. kt.-ié v pře.i>:hozí zkoufice vyhověly nejlépe

5 Závěr

Problematika koroze materiálů nabývá důležitosti i v našich
podmínkách v souvislosti s odkrýváním nalez1st zemních plynů
obsahujících sul fan. Posuzování materiálů pro tato prostředí Je
nutné real izovat v omezeném množství na všech použitých tavbách.

.Studium koroze materiálů v prostředích sulfanu přináší i
cenné poznatky o jejich korozních vlastnostech v okludovaných
objemech a mů*e tím přispět k lepšímu poznání mechanismů
lokalizovaných poruch ocelí.
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R. Silber, K. Salavec

KOMBINOVANÁ RADIOMETRICKÁ A ELEKTROCHEMICKÁ METODA HODNOCENÍ
KOROZNÍ ODOLNOSTI KOVO

Pro studium elektro hemické koroze kovů a pro hodnoceni
korozní odolnosti kovovýjh materiálů pro daný korozní systém
se používají hlavné elektrochemické metody, založené na mě-
ření polarizačních křivek testovaných materiálů v příslušném
elektrolytu. Kvantitativní Ctdaje o množství jednotlivých
složek vzorků rozpouštějících se v korozním prostředí lze
získat citlivými analytickými metodami, mezi nimiž radioin-
dikátorové metody splňuji požadavky na citlivost a selektiv-
nost stanoveni mnohdy velmi nízkych obsahů rozpustených slo-
žek. DalSím metodickým problémem je stanoveni nízkého obsahu
složek kovových materiálů rozpouštějících se v korozním
prostředí, které tyto složky předem obsahuje. Tento problém
nelze klasickými analytickými metodami řeSit vůbec.

Pro radiometrické sledováni kinetiky elektrochemické
koroze byla vypracována metodika využívající principu znače-
ní složek materiálu aktivaci neutrony v jaderném
reaktoru /I/, připadne aktivaci nabitými Částicemi v cyklot-
ronu /2,3/, založená na méření aktivity frakci korozního
prostředí odebíraných ve známych časových intervalech
/I,4/. Nevýhodou tohoto způsobu je, ze průběh koroze je hod-
nocen az po odběru frakci, tedy az po ukončení korozní
zkouSky.

Při sledování některých druhů koroze, např. bodové, ne-
bo relativně rychlých změn při rozpouštěni materiálu je vy-
hodnějSí přímé sledováni průběhu korozního děje průběžným
měřením aktivity korozního prostředí /2,4/. Toto experimen-
tální uspořádáni umožňuje i sledováni elektrochemických ve-
ličin, jako např. korozního potenciálu a v případě elek-
trochemického řízení rozpouštění i závislosti potenciálu
přip. proudové hustoty na čase.

M e t o d i c k á č á s t

Ideové schéma prováděni korozních zkouSek je uvedeno na
obr.č.l. V dalSim se podrobně zamoříme na část zahrnující
technologii korozních zkouSek a na část řízení, sběru a vy-
hodnocováni naměřených radiometrických a elektrochemických
dat. Principy radioindikace složek korozivzdorných oceli
a jiných kovových matriálů jsou podrobně uvedeny
jinde /5,6/.

Kontinuálni sledování kinetiky rozpouštění je prováděno
v zařízení, které umožňuje na jedné straně měření aktivity
korozního prostředí (a tím i obsahu rozpuštěných složek
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v /Avi ••. lost i no Case; a n<> dr uhO sírane měřeni některých
< lokl i m.hornických veličin, char aktér i z.u j í c J ch rozpouštění
•>t.u<lovanOho materiálu. Zařízeni je plne automatizované
a umožňuje si>er a hodnocení snímaných dat a v případe elekt-
rochemických veličin i řízení sledovaného procesu. Experi-
mentálni uspořádaní, které zahrnuje Cást, v nlz probíhá roz-
pousteni testovaného materiálu, a část umožňující řízení
zkouSky a sbér radiometrických a elektrochemických dat, je
zobrazeno na obr.č.2.

Vlastní rozpouštěni materiálu probíhá v reakční nádobce
/RN/, do které je zavedena platinová pracovní elektroda
/PE/, srovnávací elektroda /SR/ a na platinovém drátku je
zavéäen vzorek /VZ/. Mezi reakční nádobkou a mernou celou
/MC/ je cirkulace korozního prostředí zajištěna pomocí mag-
netické míchačky /M/. Snímání radiometrických dat je zajiS-
téno sondou zářeni gama /S/, která je v kontaktu s mernou
celou. Maximální snížení pozadí záření gama je zajištěno
oloveným stíněním /Pb/.

Automatizovaný sbér radiometrických a elektrochemických
dat v reálném čase s průběžnou grafickou presentací naměře-
ných dat a řízení experimentu zajišťuje sestava, která obsa-
huje bloky CAMAC, SAPI 1 a mikropočítač Sinclair ZX Spect-
rum. Impulsy z gamaspektromerické sondy jsou zpracovávány
sestavou CAMAC na dvanáctibitová binární čísla, která jsou
v režimu moření radiometrických dat odebírána SAPI 1 a uklá-
dána do paměti. V režimu sběru elektrochmickych dat probíhá
obdobne ukládáni elektrochemických dat. Celá sestava je ří-
zena nadřízeným počítačem ZX Spectrum.

Hardware mikropočítače ZX Spectrum umožňuje řízení celé
m&f-ící sestavy v reálném Case, přičemž řízení je prováděno
odesíláním instrukcí pro SAPI 1 ve zvolených časech. Dále
umožňuje prCtbé2nou grafickou presentaci výsledku méření
a jejich uschování po ukončení moření.

Ověření systému řízení experimentů a sběru a hodnocení
experimentálních dat bylo provedeno na mikropočítači Sincla-
ir ZX Spectrum, v současnosti probíhá úprava vytvořených
programů pro řídící mikropočítač Amstrad/Schneider PC
1512 SD.

výsledkem exprimentálního provedení jsou tedy numerická
data, která zahrnují časové závislosti rozpusteného množství
označených složek, časové závislosti selektivních korozních
rychlosti a časové závislosti extrakčních faktorů jednotli-
vých sloZek. Paralelně mohou byt dále zaznamenány časové zá-
vislosti korozního potenciálu, připadne potenciálu při říze-
né proudové hustote. Sestava umožňuje také sledování kineti-
ky rozpouštěni při řízeném potenciálu, múze tedy pracovat
v režimu polarizačních křivek.

Některé aplikace jsou uvedeny v dále.
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P r í k l a d y v y u 2 i t i m e t o d y

Hodnocení vlivu dekontaminaCních činidel na korozní odolnost

kovových konstrukčních materiálů

Cílem následujících prací bylo získání informací o vlivu
režimu dekontaminace na korozní chování konstrukčních mate-
riálu - ocelí 177 :o c 03Crl7Nil2Mc3 a návarových slitin
CELSIT V-FD a REAL 096.

Vzorky materiálů byly ozářeny v jaderném reaktoru po
dobu 48 hodin při výkonu 10 MW a neutronovém toku 10*3

cm-z.s-*. Aktivací neutrony vznikají radioizotopy Cr-51,
Fe-59, Co-56 a Co-60, které byly využity jako radioindikáto-
ry chrómu, železa, niklu a kobaltu.

Modelováni dekontaminačnlho re2imu bylo provedeno
následovne: Ze zásobníku byl do okruhu napufiten první dekon-
taminační roztok o složení 5 X HN03 a 0,3 % KMnO* a poté by-
la měřena aktivita korozního prostředí. Nato byl roztok
z okruhu odstraněn, následoval oplach vzorku vodou a okruh
byl naplnén druhým dekontaminačním roztokem o složení 0,5 %
kyseliny Sťavelové a byla sledována aktivita korozního pros-
tředí. Tento dekontaminační cyklus byl třikrát opakován. Ex-
perimenty probíhaly při teplote 90°C.

Přiklad výsledků získaných modelováním režimu dekonta-
minace oceli 17246 je uveden na obr.č 3, na kterém je zná-
zorněna Časová závislost mno2ství rozpusteného 2eleza při
třech dekontaminačních cyklech.

Sledování vlivu způsobu mechanického opracování povrchu na
kinetiku následného mořeni oceli 17246

Účelem těchto zkouSek bylo objasnení vlivu mechanického
opracování povrchu oceli 17246 pou2ívané v jaderné energeti-
ce na kinetiku mořeni této oceli v roztoku 25 X HN03

a v roztoku 25 X HN03 + 1 X HF.

Vzorky byly před ozářením v jaderném reaktoru podrobeny
následujícím typom tryskáni:

vz. 0 - bez otryskaní
balotina 250 um
ocelová drť 250 um
bily korund n o um
hnôdy korund 750 Aim
hydrofiniS, bily korund 110 um.

Sledovaní kinetiky rozpouštěni bylo provedeno v zařízeni
popsaném vyse.

Přiklad získaných kinetických závislostí je uveden na
obrázcích č. 4 a 5, kde jsou vyneseny časové Závislosti se-
lektivních korozních rychlostí a extrakčních faktoru Fe, Cr
a Ni pro vz.O v obou re2imech moření. Vzhledem k mo2nosti
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znečistení kovového povrchu Železem u vz.2 bylo provedeno
srovnání Časových závislostí množství rozpusteného železa
a extrakfiního faktoru železa v obou režimech mořeni, které
jsou uvedeny na obrázcích c. 6 a 7.

Z á v é r

Hlavni výhody kombinované radiometrické a elektrochemické

metody lze shrnout následovné:

1. umožňuje automatizované Mžení korozní zkouSky a snímání
experimentálních dat

2. umožňuje méřeni Časové závislosti hmotnosti, rychlosti

rozpouSténi a extrakčnich faktoru složek zkoumaných mate-

riálu

3. umožňuje paralelní elektrochemické řízeni rozpouSténi
a snímaní elektrochemických charakteristik rozpouSténi.

Hlavní přednosti metody je, že zabezpečuje plné automa-
tizovaný provoz a použitá výpočetní technika umožňuje prO-
bézné hodnoceni a zpracování získaných experimentálních dat.

Seznam literatury: /I/ SILBER R., JUDLOVÁ A.- Radionuklidy

ve výzkumu koroze, Zpráva SVÚOM Praha 53/85.
/Z/ SILBER R., SALAVEC K.- Radionúklidové metody při navrho-
váni protikorozních ochran, Zpráva SVÚOM Praha 67/88.
/3/ Metoda značení oceli aktivací nabitými částicemi pro

sledování kinetiky koroze, Interní metodicky předpis SVÚOM.

/4/ Radionuklidová metoda hodnoceni korozní odolnosti kovO,

Interní metodicky předpis SVÚOM.

/5/ SILBER R., ECKSTEINOVÄ A.- Využití aktivace slo2ek ocelí

k radiometrickému stanovení jejich korozní odolnosti a pru-

béhu korozních procesu, Sborník konference Využití radionuk-

lidovych metod v hutnictví a strojírenství, Vsetín 1987,

str. 211.
/6/ PRAŽÁK M., KUCHYŇKA B..SEN T.X.- Proceedings of the Eu-
rocor 77, London 1977.

Ing.Rostislav Silber, CSc., Karel Salavec - SVUOM Praha
250 97 Praha 9, Běchovice
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V průmyslových podmínkách často dochází k napadení
ocelí za vysokých teplot i v jiných prostředích než je
vzduch. V přednášce jsou zhodnoceny výsledky žáruvzdornosti
12 % chromových korozivzdorných ocelí v syntetických spali-
nách zemního plynu do času 5 000 hodin při teplotách 775 až
850 ' 0 a porovnány s žáruvzdorností na vzduchu.

^Zkušební zařízení postavené ve SVÚM umožňuje provádět
zkoušky žáruvzdornosti v různých atmosférách obsahující
C0„, Op, H 90 a SQj do ti/plot 900 C (spaliny zemního plynu,

koksárenského a vysokopecního plynu) podle metodiky vyvi-
nuté vo 3VUM, která umožňuje jednotný výpočet výchozí
plochy a korekci výpočtů přírůstků hmotnosti na skutečnou
plochu.

Zkoiióky byly prováděny jako přerušované po 500 hodi-
nách, teplotách 775 - 80C - 825 a 850 C v oxidačních spa-
linách zemního plynu o složení 8 % oxidu uhličitého, 15 /•>
vody, 4 CJ3 kyslíku a zbytek dusík.

Che.rJ.cke složení 4 zkušebních caveb bylo zvoleno
s ohledem použití jako žáruvzdorné varianty s různými obsa-
hy chrómu a kř-míku.

1 - nízký chrom, nízký křemík
2 - nízký chrom, vysoký křemík
3 - vysoký chrom, nízký křemík
4 - vysoký chrom, vysoký křemík

Teplota 77 5 °G

Přírůstky hmotnosti jsou velmi nízké a nepřesahují i u ta-
•.••b s uíz'^jv. ousa'ic: Jr a Ji/v C,06 :rjri po •) GCC hodinách.
Teplota 6CG °C

U tav-.'b r vysoký::, obsahem chrómu nepřevyšují úbytky tloušt-
ky stěny í.',03 mm a u taveb s nízkýni obsahy Cr do času
2 500 hodin doälo k lineárnímu růstu úbytků tloustky stěny

0,14 aim a dále s? úbytek tlouštky stěny zastavil.

Teplota 825 °0

Úbytky stěny :x taveb s vysokým obsahem chroi.iu jsou velmi
nízké a u taveb s nízkými obsahy chrómu jsou úbytky tloušt-
ky stěny 0,65, resp. 0,85 podle obsahu Si.

Teplota 900 °C

Kromě tavby s vysokým obsahem chro.tiu a křemíku vykazují
ostatní tavby sníženou žáruvzdornost, která se zhoršuje
s nižšími obsahy chrómu a křemíku.

Při teplotách 775 °C a 800 °C s nízkými obsahy Cr se
tvoří na povrchu oxidy typu I'L̂O., odpovídajícím- Pe^O^.

Při 825°C se začíná objevovat i oxid Pe^O..

U taveb s vysokým obsahem chrómu jsou oxidy při 775 a
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800 °C tvořeny především oxidem typu M^CU a z malé části
M3°4* O x i c i t v P u Î 2̂ 3 s e slcládá především z ot-PepO, a z ma-

lé části CrFe,^,. Při 825 °C se podíl <k-Feo0, podstatně

snižuje a roste podíl oxidu CrxPe 0, (hlavně C ^ O O a typu

M^O.. Při 850 °C jsou oxidy tvořeny u všech taveb typem

Pro lepší vyhodnocení výsledků byla provedena grafická
extrapolace na 10 000 hodin s těmito poznatky (tavby, kde
došlo k růstu hmotnostních přírůstků):

- při 775 a 800 °C se po 1 500 hodinách růst hmotnostních
přírůstků zastavuje a lze očekávat úbytek tlouštky stěny
max. 0,07 u všech taveb,

- při 825 °C a taveb s vysokými obsahy chrómu jsou úbytky
tlouštky i po extrapolaci pod 0,05 mra, ale u taveb s níz-
kým obsahem chrómu nad 1 mm,

- při 850 °C nízký obsah Cr v kombinaci s nízkým obsahem
křemíku způsobuje lineární růst hmotnostních přírůstků
( 2 - 3 mm), zatímco nižší obsah Si u tavby s vysokým obsa-
hem Cr vede k vyšším hodnotám úbytků tlouštky (0,5 mm)
v porovnání s tavbou s vysokým obsahem Cr a Si.

Zajímavé je porovnání žáruvzdornosti na vzduchu a
v syntetických spalinách zemního plynu.

1. Nízký Cr. nízký Si

Při 775 °C jsou úbytky tlouštky velmi nízké, ale ve
spalinách jsou vyšší.

Při 850 °C nedochází na vzduchu po 2 000 hodinách
k dalšímu růstu hmotnostních přírůstků (max. 1 mm) a ve
spalinách naopak přírůstky hmotnosti neustále rostou a při
5 000 hdoinách jsou 2x vyšší než na vzduchu.

2. Nízký Cr, vysoký Si

Při 775 a 800 °C jsou přírůstky hmotnosti pro obě
prostředí velmi nízké, ale lze jasne rozlišit, ze ve spali-
nách jsou přírůstky vždy vyšší než na vzduchu. Při 850 C
byl naměřen úbytek tlouštky stěny po lineárním průběhu
1,5 mm, zatímco na vzduchu se zastavil na hodnotě^ 0,8 mm.

3. Vysoký Cr. nízký Si

Při 775 °C jsou hmotnostní přírůstky nízké v obou
prostředích. Při 800 a 850 C ^sou po 5 000 hodinách hmot-
nostní přírůstky na vzduchu vyšší než ve spalinách.

Při 850 °C dochází na vzduchu po 2 000 hodinách k za-
stavení růstu hmotnostních přírůstku a po extrapolaci dosa-
hují úbytky tlouštky A/ O,Č mm. Ve spalinách naopak po počá-
tečních nižších hmotnostních přírůstcích dochází po 2 000
hodinách k velmi rychlému růstu a po extrapolaci na 10 000
hodin vycházejí úbytky tlouštky<~» 0,85 mm, což je vyšší než
na vzduchu.

4. Vvsoký Cr. vysoký Si

Při 775 a 800 °C jsou úbytky tlouštky stěny na vzduchu
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a v t. spalinách v..1 Im j nízko (max. 0,U3) a pri 850 °C dochází
k nastavaní rúetu hmotnostních prírastku v čfts«> ^ 000 hodin
n úbytky Mouni.ky n-přcsaliují n,25 inm.

Tato zjištění jsou v souladu s literárními údaji, kde
so uvádí, že^plynné prostředí za vysokých teplot obsahující

napadení v plyr
vyšších teplot,

Orcidiclcé vrstvy na chromových ocelích, které obsahují
větííí podíl Cr2C-j aají vysoký ochranný účinek, a proto tav-
by, u ktorých se na povrchu přednostně tvoří Cr ?0, nebo
jako tuhý roztok s FeP0.,, se vyznačují vysokou odolností
proti oxidaci. Pokud je tavba Cr^O-, omezena nebo není možná

(ochuaení podpovrchových vrstev oceli o chrom v delších ča-
sech), vykazují 12 % chromové oceli sníženou odolnost proti
oxidaci.

Z uvedených výsledků vyplw *á, že v prostředí spalin se
vytvářejí především oxidy typu M 20,, které mají vyšší och-
ranné vlastnosti než oxidy spinelového typu M-jO.. Sledované

tavby s vysokým obsahem chrómu vytvářejí při teplotách 775
a 825 C ochranné vrstvy typu M 20, s vyššími obsahy chrómu,

zatímco tavby s nískými obsahy chrómu pod 12 % vytvářejí
na povrchu pouze oxidy typu «u- FegCK nebo oxidy typu

#» " 2 3 s nízkými obsahy oxidů chrómu typu CroO..

Vysokým úbytkům tlouštky u všech 12 % chromových ocelí
při ?50 C odpovídá přítomnost pouze 4,— PegO^ v oxidických

vrstvách.

Porovnáním žáruvzdornosti 12 % chromových ocelí ve
spalinách a na vzduchu v závislosti na obsahu chrómu a kře-
míku po extrapolaci na 10 000 hodin a při vyčíslení vlivu
křemíku 3x vyšším než vliv chrómu, je jasně zřejmá snížená
žáruvzdornost ocelí s nízkými obsahy chrómu a kremíku.
Pokud je součet % Cr + 3 % Si vyšší než 15» Pftk je za
vyšších teplot zlepšená žáruvzdornost. Zároveň je zřejmé,
že s klesajícím obsahem Cr a Si se žáruvzdornost snižuje,
přičemž ve spalinách klesá žáruvzdornost v závislosti na
nižším obsahu Cr a Si rychleji.

Bylo zjištěno, že pro případy dlouhodobého použití
v oxidačních spalinách zemního plynu, kde vyhovují úbytky
tlouäuky do 0,1 mm, lze 12 % Cr oceli použít do 775 C.

Při vysokém obsahu Cr *** 14 % lze tyto oceli použít
dlouhodobě do 800 G a při zvláště upraveném chemickém
složení (vysoký Cr a vysoký Si) i gři 825 C, pokud pro
dané zařízení vyhovují úbytky tlouštky 0,1 mm. Při 850 C
dochází ke snížení žáruvzdornosti v celém rozsahu chemické-
ho složení.

Ing. Otakar Brenner, CSc. - Státní výzkuaný ústav
Kiateriálu, 113 12 Praha 1; Opletalova 25
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V. Pilous

l.OMUVÁ HOU^řVNAIUSÍ OCELÍ ĽrlJNió V LITÉM STAVU VE VODNÍM
PROSTŘEDÍ

Z oceli Crl3Nié se odlévají odlitky vzdorující korozi vo-
dou a kavitaci. Odlitky isou v provozu namáhány dynamickým za-
tížením, přičemž nejvyšší zatížení se dosahuje při spouštění
vodních turbín, případně Dri reverzaci oběžných kol v přečerpá-
vacích vodních elektrárnách. Jde o dosažení vysoké odolnosti
proti únavovému namáhání a dynamickému rázu při zajištění vyso-
ké životnosti a spolehlivosti vodní turbíny. Z hlediska techno-
logie výroby jde o stanovení přípustné kritické velikosti vady,
promítnuté v aplikaci se součinitelem bezpečnosti turbíny do
přípustné velikosti náhradní vady, kterou může předepsat kon-
struktér turbíny při defektoskopickem hodnocení stavu částí tur-
bíny během jejich výroby a v provozu po případných opravách sva-
řováním. Z dostupných metod lze parametry lomové houževnatosti
stanovit pro přípustnou velikost vady, a u rčit tak míru bezpeč-
nosti proti iniciaci křehkého porušení. Potvrdilo se [l, 2f, že
výsledky lomové houževnatosti, stanovené experimentálně, lze vy-
užít k posouzení odolnosti oceli a svarových spojů proti inicia-
ci a šíření křehkého lomu v provozních podmínkách. Elasticko-
plastickou lomovou mechanikou lze stanovit kritickou velikost
vady zvláště v případech, jsou-li zkoušky uskutečněny za různých
zkušebních teplot. Zkoušky navazovaly na práce |i, 2, 3, 4| po-
jednávající o vlastnostech základního materiálu a svarového kovu
Crl3Ni6, kde jakost oceli Crl3Ni6 byla posuzována podle hodnot
vrubové houževnatosti v atmosférickém prostředí. V práci |l| je
zdůvodněno, že oceli Crl3Ni6 mohou být úspěšně zpracovány vyso-
koteplotním popouštěním za teplot 575 až 625 C, nejlépe však za
teploty 590 C s cílem dosažení nejvyšších hodnot vrubové houžev-
natosti při ještě vysoké hodnotě meze kluzu (550 až 680 MPa)
|3, 4|. Dále mohou být tepelně zpracovány nízkoteplotním popouš-
těním za teploty 425 C s prodloužením doby popouštění. Z práce
li, 21 vyplynula, že pcůaěh hodnot vcubové houževnatosti na te-
plotě je závislý na stavu strukturních a fázových přeměn při po-
pouštění. Nejvyšší hodnoty jsou v relaci s nejvyšším obsahem
stabilizovaného austenitu ve struktuře. Nižší hodnoty vrubové
houževnatosti odpovídají kvalitě nízkouhlíkového martenzitu, pro-
cesům reaustenitizace. stabilizaci austenitu a sekundární marten-
zitické transformaci |5, 6|.

Materiál použitý ke zkouškám a metoda zkoušení

Zkoušky byly uskutečněny na oceli Crl3Ni6. Chemické složení
zkušební oceli v litém stavu je uvedeno v tabulce 1. Ocel byla
vyrobena v 10t elektrické obloukové peci, vakuována a lita do
forem vyplněných ochranným plynem z důvodu potlačení nepříznivého
účinku kyslíku (nebezpečí vzniku oxidických blan).

Při výeobě odlitků byl sledován metalurgický proces včetně
odběru vzorků, jejich vyhodnocení, průběh teplot při tuhnutí od-
litků a tepelné zpracování. Všeobecně byl hodnocen stav zbytko-
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/prusnovánu tupuliic zpracování. Od ruku 1982 byla standardizo-
vána metalurgie, zaručující požadované chemické složení, obsah
plynů, vměstků a mechanické hodnoty. Výrobní technologie byla
sledována hodnocením 28 taveb. Byla sledována aktivita kyslíku
H obPx'jh kyslíku a dusíku před odpichem a v pánvi. Měření byla
dopJněna stanovením obsahu vměstků a množství kyslíku obsaže-
ného v městcích. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 2, ze
které je zřejmo, že ocel má požadovanou čistotu, charakterizo-
vanou především vyhovujícím podílem oxidických vměstků (0,0022
\ hm.). Z hlediska svařování odlitků je důležitý stav vnitřních
napětí v odlitcích. Bylo zjištěno, že odlitky chladly ve formě
téměř izotermicky s nevýraznými teplotními rozdíly. Ve stavu
po odlití nebyly důvody ke vzniku nebezpečných zbytkových napě-
tí.

Pro zkoušky byly použity na plocho odlévané desky o tloušt-
ce 80 mm. Desky byly po odlití žíhány na měkko za teploty 860 C
s ochlazením v peci a poté kaleny z teploty 840 C ve vodní sprše
s následujícím popuštěním za teploty |l, 2|:

a) 590°C po dobu 6 h s ochlazením na vzduchu,
b) 423 C po dobu 10 h s ochlazením na vzduchu,
c) 150 C po dobu 20 h s ochlazením na vzduchu (simulace tepelné-

ho zpracování po svařování).
Hodnoty vnitřních napětí po tepelném zpracování desek ten-

zometrickou metodou nepřesáhly na vnějším i na vnitřním povrchu
desky 120 MPa. Měření potvrdilo, že úroveň vnitřních napětí ne-
ní kritická a vnitřních napětí po odlití a po tepelném zpracová-
ní včetně svařování nezpůsobí makroporuchu soudržnosti. 2 hledis-
ka tepelného zpracování leží u oceli Crl3Ni6 oblasti optimálních
poppuštěcích teplot v rozmezí 570 až 610 C. Překročení teploty
610 C vede k poklesu hodnot vrubové houževnatosti.

Svařitelnost oceli Crl3Ni6 byla řešena podle parametrických
rovnic a experimentálně byla ověřena zkouškami Implant a Tekken.
Pro zkoušky svařitelnosti byly použity elektrody Thermanit 13/04
CRNi a Thermanit 13/06 CrNi.

Cílem práce bylo stanovit důsledek rozdílných způsobů tepel-
ného zpracování (popouštění) základního materiálu Crl3Ni6 po sva-
řování. K tomu byly zkušební desky po kalení z teploty 840 C po-
pouštěny za teplot 590°C, 425°C a 150°C. K posouzení důsledků te-
pelného ovlivnění základního materiálu byly zvoleny zkoušky lomo-
vé houževnatosti v atmosférickém prostředí a ve vodním prostředí
(20dC).

Na zkoušky lomové houževnatosti byla zhotovena zkušební tě-
lesa pro zatěžování trojbodovým ohybem. Rozměry zkušebních těles
jsou podle normy ČSN 42 0347 a jsou následující:

tloušíka: B = 20 mm,
výška: W = 40 mm,
délka: L = 160 mm.

Tělísko je umístěno těsně pod povrch desek z důvodu, že tr-
hlina se z 90 % případů šíří z povrchu odlitku |5, 6\.
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Křehkolomové zkoušky byly stanoveny na zkušebním stroji
Schenck 100 kN. Interval zkušebních teplot byl volen v rozmezí
od +20 do -78 C v atmosférickém prostředí a ve vodním prostředí
o teplotě 20°C.

Lomová houževnatost Jir byla počítána podle vztahu daného
ČSN 42 0347 |l, 2, 3, 4| . 1 U

Zkoušky lomové houževnatosti byly uskutečněny při static-
kém zatěžování a byly zaměřeny na získání teplotních závislostí
K-, v rozsahu teplot -19é a* +20 C v atmosférickém prostředí a ve
vodním prostředí o teplotě ''O C. Okamžikem nestabilního šíření
trhliny bylo považováno dosažení nejvyšší hodnoty zatížení při
zkoušení. Křivky reprezentují střední hodnotu faktoru intenzity
napětí K-j.

S využitím výsledků zkoušek lomové houževnatosti byly zí-
skány závislosti kritické velikosti v ady a na namáhání pro jed-
notlivé způsoby tepelného zpracování zkoušeK. Z teplotních zá-
vislostí lomové houževnatosti je zřejmé, že hodnotu a je možné
vyjádřit pro porovnání jednotlivých způsobů tepelného zpracová-
ní v intervalech teplot nad -50 C z důvodu, že nad touto teplo-
tou se velikost hodnot lomové houževnatosti již nemění. Kritické
velikosti defektů (ac) v závislosti na hodnotě namáhání. Při po-
měru — — = 1, tj. při zatížení na hodnotě meze kluzu, se pohy-
bovala e podle způsobu tepelného zpracování pro výšku zkušebního
tělíska 40 mm kritická velikost vady:

atmosférické vodní prostředí
prostředí 20°C

590°C/6 h/vzduch 30 mm 32 mm
425 C/10 h/vzduch 25 mm 28 mm
150°C/20 h/vzduch 20 mm 25 mm.

Závěr

Ze studie vyplynulo, že reálně lze posoudit jednotlivé způ-
soby tepelného zpracování oceli Crl3Ni6 v litém stavu podle kri-
tické velikosti trhliny a . Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo po
klasickém popouštění za teploty 590 C/6 h/vzduch, a to 30 mm.
Studie potvrdila prospěšnost nízkotepelného zpracování, kdy po
popouštění za teploty 150 C/20 h je kritická velikost vady ještě
vysoká, a to 20 mm. Zkoušky uskutečněné ve vodním prostředí o
teplotě 20 C potvrdily obecné závěry uvedené v práci |7|, které
konstatují, že vliv vodního prostředí (20 C) se projevil zvýše-
ním prahových hodnot rozkmitu faktoru intenzity napětí při dvou
mezních asymetriích 0,1 a 0,9 proměnlivého namáhání téměř o dvoj-
násobnou hodnotu proti výsledku na vzduchu. V těchto oblastech se
rovněž snížila rychlost růstu trhliny. Rovněž tak i kritická ve-
likost trhliny.

Výsledky uvedené ve studii potvrzují, že ve vodním prostředí
(20 C) se příznivě zvýšila kritická velikost v ady, a to především
u oceli, která byla zpracována za nízkých popouštěcích teplot.
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Tabulka 1. Chemické složení zkušební oceli Crl3Ni6 v litém stavu

Ocel

Crl3Ni6

C

0,03

Mn

0,39

Si

0,28

P

0,028

s

0,020

% \

Cr

13,30

im.

Ni

6,20

Mb

0,38

Cu

0,11

AI

0,015

V

0,01

Ti

0,008

Zr

0,009

Ce

0,007

Tabulka 2. Hodnoty aktivity kyslíku, obsahy kyslíku a vodíku a množství

vmástků v tavbách oceli Crl3Ni6.

Ocel

Crl3Ni6

Aktivita kyslíku

před odpichem

ao
% hm.

0,0046

T

°C

1661

v pánvi

a o
H hm

0,00
Hl

T

°C

1594

Obsah kyslíku a dusíku

před odpichem

°2
h hm.

0,038

v pánvi

N2 0 2

% hm. % hm

0,022 0,027

N2

h hm.

0,021

Vměstky

vměstků

% hm.

0,0022

vměstků

h hm.

0,0011

Tabulka 3. Mechanické vlastnosti základního materiálu Crl3Ni6 při teplo-

tě 20°C po různých způsobech tepelného zpracování.

Ocel

Crl3Ni6

Tepelné
zpracování

590°C/6 h/vzduch

425°C/10 h/vzduch

150°C/16 h/vzduch

Rp 0,2
r MPa

580

598

662

Rm
MPa

802

840

912

A.
5 (%)

18

16

12

Z
(*)

48

44

32

KCV
( J . c m " 2 )

95

73

52
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V. Benedikt, Z. Kubeš

KOROZNÍ NAPADENÍ FERITICKÉ NEREZAVĚJÍCÍ OCELI

V chemickém průmyslu a v energetice jsou problémy
8 výběrem vhodného materiálu pro stavbu aparátů a strojního
zařízení. Na kôrové materiály jsou kromě pevnostních a zpra-
covatelských požadavků kladeny i další požadavky z hlediska
životnosti, stárnutí a korozní odolnosti . Je proto snaha
výrobců a i provozovatelů zařízení testovat různé materiály
jak v provozním zařízení tak i za použití korozních zkoušek.

Převážně pro energetiku a chemický průmysl jsou používány
korozivzdorné auetenitické oceli. Tyto vsak v některých pří-
padech selhávají, a proto se hledají i jiné možnosti ve
využívání ostatních druhů ocelí, především ocelí feritických.

Z těchto důvodů byly provedeny korozní zkoušky a feri-
tickou korozivzdornou ocelí stabilizovanou niobem. Podle
chemického složoni by měla tato ocel vykazovat zvýšenou
odolnost k mezikrystalové a bodové korozi, zřejmě také i ke
koroznímu praskání. Ocel má jednak snížený obsah uhlíku a
dále je stabilizována niobem. Chemické složení oceli udává
tabulka S. 1 .

Tabulka č. 1
Chemické složení oceli

0,017
0,57
0,50
0,022
0,026

% C
% Mn
% Si
?b P
% 3

17,5 % Cr
0,62 % Ni
0,10 % Cu
2,04 % Mo
0,27 % Nb

Vzorky oceli o rozměrech 50 x 30 x 1,7 mm byly exponovány
v provozních podmínkách a dále byly vystaveny působení
chloridů. Vzorky byly sahány z plechu a rovněž otvor pro
zavěšení byl vyražen. Vzorky před expozicí v provozních pod-
mínkách byly označeny, odmaštěny v toluenu, xylenu, ethyl-
alkoholu a osušeny. Pak byly zváženy a upevněny, resp. zavě-
šeny v aparátech. Přehled expozice udává tabulka č. 2.

Tabulka c. 2
Expozice vzorků oceli 13 Cr 2 Mo Nb
Označ,
místa

105 B
106 A
103 A
104 B
Zás.lll
101 C

teplota

35
80
80
55
45

115

tlak
MPa
0,11
1,5
0,11
0,11
i,l
0,15

prostředí
kap.
směs

smě s
směs

směs

pára

',

I

Složení provozního media/*hm./
NH_
94
99
55
30
80
8,0

C02
1,0
0,1
10
22
15
3,0

H?0
4,0
0,8
33
46
3
88

org. látky

1,0
0,1
2,0
2,0
2.0
1.0

Pozn.: Prostředí bylo vždy vytvářeno výskytem ternárního
systému NH,-C02-H20 v ařítomnosti neutrálních org. látek
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Označení veorků, jejich umístění a počet provozních
hodin •xpo«io» v provofsníoh podmínkiioh podává tabulku 0. 5.
Tabulka 6, 3
Označení vzorků, jejich umístění a počet provozních hodin

Číslo vzorku

6
13
19
35
47
37

umístění

105 B
ľ 06 A
ÍC^ A
If 4 B
101 C
Zás. ill

počet hodin expozice
v provozních podmínkách

4000 hod.
8760 hod*
8760 hod.
8760 hod.
7300 hod.
8760 hod.

Po expozici v provozních podmínkách vzorky byly vyjmuty,
odmaštěny v toluenu a v ethylalkoholu a pttom mořeny v roztoku
10#-ní HNO, v 3 - 5 minutových intervalech. Po každém
intervalu Be vzorky vážily.

Korozní úbytek u každého vzorku byl stanoven extrapolací
ke svislé ose úbytků hmotnosti podle CSN 03 8102. Takto sta-
novené úbytky byly přepočteny na^um/rok a jsou uvedeny v ta-
bulce č. 4.
Tabulka 5. 4
Korozní úbytky feritického a auatenitického materiálu

Označení
místa

105 B
106 A
103 A
104 B
Záa.Ul
101 C

Feritický materiál
Průměrný
úbytek
hmotnostní
g/vzorek
0,0326
0,0019
0,0000
0,0160
0,0113
0,000

Průměrný
úbytek
přepočtený
lUan/rok
1.39
0,16
0,00
0,72
0,51
0,000

Srovnávací austen.mat.
Průměrný
úbytek
hmotnostní
g/vzorek
0,0322
0,0438
0,0054
0,0101
0,0086
0,0030

Průměrný
úbytek
přepočtený
4im/rok
3.69
5
0.3
0,57
0,49
0,19

Korozní úbytky zjištěné po jednom roce expozice v apará-
tech so pohybují řádově v desetinách až jednotkách fim, což
jsou úbytky málo významné. Na vzorcích se nevyskytovala
důlková koroze. Proto vzorky materiálu byly vystaveny i půso-
bení chloridových iontů.

Za tímto účelem vzorky byly exponovány podle ASfM G-48-76
po dobu 72 hodin v 10%-ním roztoku FeCl, při teplotě 20° C.
Po eapozlci ve zkušebním roztoku byly vzorky vyjmuty a oplách-
nuty ethylalkoholem a vysušeny.

Plochy vzorků nebyly napadeny korozním roztokem. Korozní
napadení se především soustředilo na hrany vzorků, které byly
deformačně zpevněny za studena stříháním. Korozní napadení
vzorku oceli ukazuje obr. č. 1,



Obr.S. 1 Korozní napadení oceli po expozici v 10 % FeCl,
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Z provedených zkoušek korozního napadení provozním
prostředím vyplývá, že úbytky ocelového materiálu u oceli
feritické jsou podstatně menší maž U oceli austenitické.
U oceli feritické se nevyskytlo mezikrystalové napadení.
Tato ocel je odolná i vůči chloridům, ale nesmí byt defor-
mačně zpevněna. Korozní napadení této oceli především pro-
bíhalo na hranách, které byly deformovány stříháním- vzorků.
Na hranách, které byly po stříhání broušeny ke koroznímu
napadení nedocházelo za přítomnosti chloridových lontů.

Předložená fe~-' -ická ocel na základě výše uvedených
zkoušek se jeví jako perspektivní materiál pro stavbu
zařízení v chemickém prísoyslu a v energetice. 0 konečném
jejím zařazením pro tyto účely je možno rozhodnout až po
provedení dalších probíhajících zkoušek*

lna. Vladimír Bensdikt, CSc. - Vysoká škola strojní q
elektrotechnická. Nejedlého sady U, Pl

Ing. Zdeněk KwbeS - lYLODA le.p. - ŮVZŮ - 3I6 00 Plzew
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J. Litre jcius, K. Drm'cov;'

V/S0uJK...IT07,í iJlí-^cV/i I-ViľOo'J l á ^ Cr OCiľLI P-AK1 EA VZľU'J.'íU
_• v;i voĽľ; o OB3.,:Í::I»: CHLORIDOVÝCH IONT©

í;oro:;ivzGorna 1^,-Í i,.
v *]:oda Z j"S PÍ sen na

ľ rn.ii'tenzitická ocel -̂:J\1 ~e poy-
: v;:: v .-kocia >-JÍ> ťisen na výrobu oběžných lopatek NT 3tupnů

parních turbin. V posledních letech bylo zaznamenáno několik
případů korozně-únavových lomů lopatek pracujících v oblasti
přechodu páry přes horní mezní icřivku. V souvislosti s poru-
chami se objevily tendence používat zejmina pro lopatky pra-
cující na vVilaonově linii oceli s citelně vyšším obsahem chro-
au /i/. Přes pokračující výzkum nových perspektivních lopat-
kových rnatariálů zůstívá skutečností, že provozované UT roto-
ry joou osazovány lopatkami z materiálu P-AKi (03N 417021),
ŽJ3 tohoto stavu je rozšiřování poznatků o korozním chování
oceli J?-AJA1, Ke jména načítání podrobnějších kvantitativních
údajů o kor ožne-mechanickém ooruoování, účelné jak z hledi-
ska definování přípustných provozních režimů, tak i pro inter-
pretaci porušeni vzniklých v provozních podmínkách.

V uYZU Skoda k.p. byl jako modelové zkušební prostředí
or o studium vysokokiaitové únavové pevnosti oceli P-AKI použit
3 % roztok NaCl oři teplotě 80°C, v menší míře roztoky 23 %
a 0,3 }ro. iSxperi.nentálni údaje o únavové pevnosti oceli P-.-iKl
zpracovaxi: na různá úrovně pevnosti v prostředí s chlorido-
vými ionty byly doplněny o hodnoty mezí únavy na vzduchu
a o korozne-elaktrochamicicé charakteristiky studovaných mate-
riálů. V oblasti bariérových opatření proti porušování 12 %
chromové oceli byla studována možnost zvýšení únavové ̂ pevno-
sti materiálu P-AKI cestou zpevnění povrchu balotinováuím.

vzor
ivlateriňl - dále poosané experimenty byly provedeny na

V í l U 1cích ze tri provozních taveb oceli P-AK1 (ozn. A, B, C)
;o elektrostru3kovdm přetavení. Chemické složení taveb, apli-
kované režimy tepelného zpracování, výsledné mechanická vlast-
nosti jednotlivých skupin"vzorků a výsledky^metalografické
analýzy /2, 3/ jsou zpracovány v následujících tabulkách
I - III.
2abulka I Chemické složení taveb A, S oceli P-.--IÍ1 ($ hm.)

ozn.
A
B 0

C
,15
,14

0

0

Mn
,41
,46

0

0

oi

,13
,2b

0,

0,

X

019
013

0,
0,

S
Oil

003

Cr
12,
12,

50
80

Iíi
0,2^

0,31

0
0

Gu
,07
,07

U části vzorků z materiálu označeného PK byla provedena
t'r.irava povrchu zkušebních tyčí tryskáním skleněnými kuličkami
o průměru 0,2') mm ZJ vzdálenosti 120 mm, při tlaku nosného
•ilynu 0,15 MPa. 1'oba balotinování jednoho vzorku byla 90 s.



Tabulka II Varianty ť.'palniho zpracování oceli ľ-AK

tavba

A

B

C

kalení
°G/h

fJ!?0/2
ostrý vzduch

S 5 0/2
ostrý vzduch

1000/2
olej

1000/2
oloj

1000/2
olej

popouotiní
°C/h

6 G 0/2
vzduch

660/2
vzduch
,50/8
vzduch

b 3 0/8
vzduch

660/6
vzduch

dle TPC 204-412/87

označení
vzorků

PAK1

PA

PB

PC

PD

PK

proved.? ní

arovozní
Škoda k.p.
orovozní
Skoda k.p.

laboratorní

laboratorní

laboratorní

orovozní
30NP

Tabulka III Základní mechanické vlastnosti studovaných
materiálů, výsledky metalografické analýzy

tavba

A

B

ozn.
vzorků

PAK1
PA

PB

PC

PD

:ÍDO,2
tiíPa)

3b7
660

1063

832

574

. Rm
(MPa)

747
817

1352

9b 0

726

A

{%)

21
20,1

14,3

18,1

22,1

Z
(•;*)

'69
66

60

b8

67

1ÍCU2
{Jcm"d)

97
86 .

167
65

136

HB

217
240

406

292

215

struktura

sorbit.
sorbit. 3 far
:í23Cb
martenzit.
sorbit. d far
2J 2 3C 6

sorbit.

Metodika zkoušek - únavové zkoušky byly provedeny
v^plochém střídavém ohybu (R=-l) na stroji PLATO 80 na
válcových tycích s průměrem v měrné části 8 mm, oři frekvenci
zatěžování 50 Hz /4/.

Ke klasifikaci studovaných materiálu byla vedle m3chanic-
kých zkoušek a studia struktury použita potenciodynainická
reaktivačaí metoda /5/. Pro každý stav byla provedena ti-i
měření v 0,5 M H p ^ 4 ? přídavkem 0,01 ,<j KSCií, pri nárůstu
polarizačního potsnciálu 4 wN/s,

Výsledky a .je.i ich diskuse - výsledky zkoušek vysoko-
kmitove únavové pevnosti oceli P-AK1 byly zpracovány ve for.TÉ
3-N diagramů - vis. obr. 1. Z mšraní provedených na tyčích
-3 laotěnýin oovrchem, vyplynulo, že vysoko kmitová únavová pev-
nost oceli P-AK1 v provzdušněném 3 % roztoku chloridu sodného
nri teplotě 80°G závisí VG velké míře na náchylnosti daného
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střílí-:tumího stavu k bodovému koroznímu napadení. Za podmí-
nek pittingu únavová křivka nemá vodorovnou větev, časovaoá
mez únavy (na bázi 10' cyklů) nezávisí na Devnosti materiálu
.•.i leží v okolí 100 í,IPa (stavy PA, PC, PD, ). V opačnéa pří-
padě (pasivní stav) je únavová křivka ve vodném prostředí
s Gľ" ionty v oblasti časované pevnosti rovněž posunuta
k nižším hodnotám napětí v porovnání se zatěžováním na vzdu-
chu, ale při dosažení určitého charakteristického napětí již
nedochází k lomu nebo jinému únavovému porušení (únavová křiv-
ka přechází do vodorovné větve)- stavy PB, PAK1. Při koncen-
traci 0,3 /•-> ííaOl ve zkušebním roztoku se zjištěná hodnota
časované meze únavy blížila hodnotě meze únavy na vzduchu
(stav PK). Materiál byl v pasivním stavu.

Zpevnění povrchové vrstvy tálotinováním se příznivě pro-
mítlo do zvýšení meze únavy na vzduchu (v porovnání s leště-
ným povrchem o 1? ,J). Při zatěžování ve vodném prostředí i
v pl'ípa.iií nízki koncentrace Cl~ iontů je však tonto příznivý
efekt vlivem zvýšená citlivosti tryskaného povrchu k bodové
korozi zcela znehodnocen.

V porovnání s lomy havarovaných lopatek /4, 5/ je pro
korozně únavová lomy studovaných materiálů za daných podmínek
namáhání, s výjim1 u 3tavu PB, charakteristický vysoký podíl
interkrystaliď-'.xu porubení /8^ 9/. Výsledky ukazují, že mi-
kromorfologie lomových ploch závisí nejen na mikrostruktuře
(podmínkách tepelného zpracování) a koncentraci Cl~ iontů,
ale i na velikosti zatěžujícího napětí.

Vý3ledKy korosně-elektroohemických měření na základě
ootenciokinetické rs aktivační metody jsou graficky zpracovány
na obr*-1 2; Podle očekávání, nejnižší kritická pasivační hu-
stota byla zjištěna u stavu se zákalnou nízkopoouatanou stru-
kturou (PB), na j vy ž ŕí v prípade kalení z nízkých austenitizac-
ních teplot (P.d\l, PA-). Také vypočtené hodnoty podílů elek*
trických nábojů při aktivačním a pa3ivačním cyklu poměrně
dobře korelují s mikrostrukturním hodnocením studovaných mate-
riálů (zvýraznené hranice zrn dané precipitací karbidu NU,C^
u stavů PA, PC) i s našimi zkušenostmi s korozním chováním °
daných materiálů pri expozici ve zkušebním roztoku.

Závěr - ze zkoušek vysokokmitové únavové pevnosti v pro-
vzdušněném 3 ,'° roztoku NaCl při teplotě 80°C vyplynulo:opti-
mální 3tav z hlediska korozně-únavových vlastností oceli P-AK1
je stav kalený, nízkopopuštěný; precipitace karbidů IL-jJZc JDO
hranicích zrn vede k zhoršení korozních vlastností, ldKální*
•jtrátě pasivacní schopnosti, pittingu. Za těchto podmínek
časovaná mez únavy oceli P-AE1 má hodnotu 1C0-150 LlPa. Balo-
tinování s ohledem na zvýšenou citlivost tryskaného povrchu
ke koroznímu napadení silně snižuje únavovou pevnost v pro-
h3tředísCl~ ionty, i.ietodu elektrochemické ooter.ciokinetické
reaktivace se jeví jako dostatečně citlivá pro studium lo-
kální ztráty nar.ivační schopnosti oceli P-AKi v důsledku pre-
oipitace karbidu Cr po hranicích zrn při nevhodné vedeném
topelném zpracování.

Jeznam literatury: /I/ LUKÁŠ P., ŕJCHLLU: V., KUľíZ L., BAfíTOS
- Vliv korozního "rostředí na únavovou pevnost lopatkových
ocelí, Strojírenství 37, 1987, s. 579
/2/ LlSKA-Sdělení ÚVZIÍ Skoda k.p.
/3/ KOMOUT-Sdelení ÚVZIÍ Skoda k.p.
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Ing. Josef Strejcius - UVZU Škoda k.p., 316 00 Plzeň
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Ofc*. S, 2 TlltMipMr M U ř-Akl ,
• 0,5 H M«t*k* M2»04 + 0,01
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-0,6 -0.4 -0.2 0,0 0.2 0,4
V (SCE)

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4
V (SCE)

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0,2 0.4
V {SCE)

-0,6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4
V (SCE)

0,2

-0.6 -0,4 -0,2 0.0 0,2 0,4
V ( S C E )

47

-0.6 -0.4 -0.2 0,0 0.2 0.4

V | S C E )



l.Bysrtrianský; K.Malaník; M.Gottwald

VLIV MOLYBDENU NA ODOLNOST KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ
K LOKÁLNÍMU PORUŠENÍ

t . Úvod

V současné době jsou některé zařízení pomocných okruhů
primárního a sekundárního bloku JE VVER zhotovována z oceli
jak.17 247. Je vSdk známo, že korozní podmínky během jejich
provozu jsou v mnoha případech na "hranici únosnosti" použitého
materiálu, s velkou pravděpodobností vzniku Štěrbinové koroze, př.
korozního praskání za napětí. U zařízení neopravíteIných během
provozu JE jsou, z iniciativy CHEPOSu, používány i oceli
odolnější, legované molybdenem fz.aJ.

Z. Vliv molybdenu na vlastnosti korozivzdorných ocelí

Korozní odolnost- legování ocelí typu Cri8NilO 2 až 3Já
molybdenu vede ke zvýšení odolnosti vůči bodové a štěrbinové
korozi CŽ.JJ. Příčina tohoto vlivu Je přičítána zejména C4I:

- tvorbě odolnejší vrstvy,jež má "méně cest" pro penetraci
Ol"

- vytváření amorfní pasívující vrstvy
- snížené rychlosti penetrace Cl pasívující vrstvou
- ovlivnění k inet iky repasivace .

Obsah molybdenu je vsak omezován pro jeho tendenci k tvorbě
intermetalických fází, zhoršujících technologické vlastnosti a
korozní odolnost ocelí C5J.

Této vlastnosti jsou mj. přičítány poměrně značné rozdíly v
koncentraci Mo v průřezu vývalku a tím i rozptyly hodnot odolnosti
k bodové korozi r.fíl.

Je rovněž známo, že odolnost ocelí legovaných Mo, za vysáích
teplot, se přibližuje odolnosti ocelí bezmolybdenových f£>,7-7.

Údaje o odolnosti ke koroznímu praskání pocházejí, ve většině
případů, ze zkoušek, jež neodpovídají reálným prostředím CMgClo> a

hodnotí jeho vliv jako nevýznamný Ctzn. CrNiMo Jsou srovnatelné s
CrNi> nebo mu přisuzují C s rostouc m obsahem Cr a klesajícím
obsahem Ni ve slitině ) negativní vliv, s kritickou koncentrací
okolo 1 , 5Jí Mo (odpovídá jak. 17 347>. (JdaJe získané z korozních
zkoušek ve vodných roztocích o nižší koncentraci Cl a teplotách <
10O°C, ukazují na mírně pozitivní vliv na odolnost ke koroznímu
praskán í 18,Q,1.

Precipitačni děje v austenitických korozivzdorných ocelích
jir.'ou molybdenem rovněž ovlivněny. Termodynamicky stabilními fázemi
v systému F«?-Cr— Ni-Mo. Jež vznikají z těchto prvků jsou ô,o,x &
táze Lavesova typu. Poměrně vysoký obsah legujících prvků v těchto
fázích způsobuje, že nebývají iniciačními centry koroze, může se
i i mi vftak stát jejich okolí o tyto prvky ochuzené 13,10i.



3. Výsledky experimentů

V rámci rozsáhlého experimentálního programu byl sledován
vliv chemického složení CfN i Mn ru:t>lí. jejich l.opp I nr̂ ho 's.f>v.v:< >v.Sní ,
chomi<:kého zpracováni povrchu, fázového složení ii<* ««io 1 m »st k

" bodové a Štěrbinové korozi, dále pokračuje sledování vlivu Mo na
odolnost, oeolí ko koroznímu praskání.

K experimentům bylo použito 30 laboratorních taveb CrNiMo
ocelí s různým obsahem C,S, Mn a Ti, 10 poloprovozních taveb s
různým obsahem Mo C 0 až 5ÍÍ ) a provozních tavbách našich < oceli
jak. 17 350, 17 353, í 7 356 > i zahraničních výrobců.

Pro hodnocení korozní odolnosti zkoušených materiálů, byly
vybrány metodiky odhalující odolnost k bodové a štěrbinové korozi.

Jednalo se jak o zkoušky předepsané normou Ctj. otiskové,
chemické, elektrochemické), tak i zkoušky blížící se reálným
podmínkám Crůzné koncentrace Cl , zvýšené teploty, štěrbiny
vytvořené na povrchu vzorků apod. ).

Z experimentů byly zjištěny dosud tyto výsledky:

V nestabilizovaných ocelích legovaných Mo, bylo zjištěno
snížení odolnosti k bodové korozi vlivem Mn, související &• tvorbou
MnS v těchto ocelích.

Příznivý vliv molybdenu na odolnost k bodové korozi se
projevuje významněji za mírnějších zkušebních podmínek Cnižsí
koncentrace Cl , nižší teploty) a jeho obsazích v oceli vyšších
než 1 až 1 ,5 Jí.

Dvoufázová korozivzdorná ocel Cr23NióMo3Nl (pol) má odolnost
k bodové korozi srovnatelnou s austenitickými ocelemi o obsahu
asi 4.5JÍ.

Oceli stabilizované Ti mají nižší odolnost Je bodové korozi
než oceli nestabilizované, při koncentracích Cl vyšších než 35
mg. 1 \

Schopnost repaslvace CrNiMo ocelí se s rostoucí teplotou C
>60°C) blíží k ocelím bezmolybdenovým.

Odolnost k bodové korozi fis. ocelí, legovaných Mo, je podle
literárních údajů i na základě porovnání vlastních experimentů s
cizími obdobnými materiály, srovnatelná í si..

Tepelné zpracování ovlivňuje podstatněji rázové složení 1
korozní odolnost ocelí stabilizovaných titanem přitom ve
stabilizovaných ocelích (jak. 17 353> je vyvázáno 80 V, celkového
množství síry a dusíku. Obsah uhlíku a titanu je závislý na
teplotě tepelného zpracování, obr. 1.

Nižší odolnost ocelí, po režimech tepelného zpracování
upřednostňujícího vznik karbidického precipitátu titanu je možné
vysvětlit Jeho negativním vlivem na fyzikální stav povrchu. Vliv
karbidlckých Částic se projeví Jednak urychlením depolarJzacní
reakce, tj. zvýšením rychlosti bodové ci štěrbinové koroze a
přítomností nehomogenit v oceli Crozhřání matrice- fáze), obr. 2,3.
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Obsah minoritních fázi tvořených prvky Fe, Ni, Cr, Mo je
minimální při obsazích Mo v ocelích nižších než 3% . Bylo rovněž
zjištěno, že sira v těchto ocelích je vázána i v jiných
sulfidických fázích než MnS. Chemické složení fází s obsahem Mo
vyšším než 3% (stabilizovaných i nestabi1izováných> odpovídá
o-fáz i (max. 5% v oceli).

Vliv chemické úpravy povrchu C HC1. HNO + HF> je závislý na
3

jeho výchozím stavu; chemické zpracování povrchu broušeného, v
roztocích obsahujících HC1, se jeví jako příznivé z hlediska
odolnosti k bodové korozi; po chemickém zpracování povrchu dříve
podrobeného tepelnému zpracování v oxidační atmosféře, je vsak
odolnost, k bodové korozi vždy lepší je-1 i použit roztok
neobsahující HG1.

Ze srovnání korozní odolnosti ocelí CrNiMo stabilizovaných
titanem a nestabilizovaných, jsou oceli nestabilizované méně
citlivé na zhoršení korozní odolnosti vlivem chemického
zpracování. Nestabilizované oceli mají v poměrně široké oblastí
tepelného zr-acování C1020 až 1250 °C), lepší odolnost k bodové
korozi.

4. Závěr

Bylo zjištěno, že odolnost k bodové a Štěrbinové korozi
GrNiMo ocelí, je ovlivněna některými společnými faktory s ocelemi
bez Mo.Jedná se zejména o negativní vliv chemického zpracování
povrchu, přítomnost mikrostrukturních nehomogenit, jejichž
negativní v)i v se zvýrazňuje chemický zpracováním.

Odolnost ke štěrbinové korozi, ocelí legovaných molybdenem,
se za vyšších teplot blíží odolnosti ocelí bez tohoto prvku.

Používání korozi vzdorných ocelí legovaných molybdenem,
odolnějších bodové a štěrbinové korozi pro stavbu některých
zařízení jaderné energetiky je v mnoha případech opodstatněné.
Nikde však dosud nebylo realizováno komplexnější zhodnocení Jejich
vlastností. Pro další PLP je připravován úkol zahrnující vývoj a
výrobu materiálů s vyášímí užitnými vlastnostmi, kde by měla být
řešena mj. problematika ocelí s vyšším obsahem molybdenu a
dvoufázových ocelí.

Seznam citované 1 i t.eratury: /J/ GOTTVALD,M. et al.: "Zlepšení
vlastností plechů pro velkoprostorové nádrže JE VVER" Zprávy pro
Oft úkolu RVT, únor 1983 až listopad 1985, VOH2 Dobrá /*/
BYSTRIANSKV,J. et al. : "Vývoj výroby tlustých plechů z
austenitické CrNiMo oceli pro potřeby JE", Zprávy pro Oft úkolu
RVT, květen 1986 až listopad 1988, VÚHZ Dobrá /"j/ PEGKNER,D.;
BERNSTEIN, 1 M.: Handbook of Stainless Steels, McGraw Hill 1977
/.{/ KRUGĽR, J. : Int. Mat. Rev. 1988, 33, C3>, 113 /«?• WALLIS, E. :
Workst.u. Korr. 19U7.38.. 623 /6V ARLT, N. et al. :
Tlivss. Edelst. Techri. Ber. 1988, 1±, Cl>,3/7/ ČÍHAL, V. Zpráva SVOOM
ľiaha /U/ HERBSLEB.G. ; PFEIFER, B. . Werkst.u. Korr. 1984,35,254 /p^
I'ATY, S. : Metaux - Corrosion - Industrie 1982, C681 >, 173 /10/
MARSHALL, P.: Austenitic Stainless Steels, Els.Appl.Sci. Publ. 1984
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V. Benedikt, l. Kraus, Z. Kubeš, V. Kraus

KOROZE OCELI CrUNiloTi

Jedním z antikorozních materiálů používaných ve strojí-
renství jsou vysokolegované austenitické oceli. Tyto oceli
se většinou používají svařené v konstrukční celky. Hlavním
uživatelem těchto ocelí je chemický průmysl a energetika.

Předložená práce se zabývá korozní problematikou oceli
17 247. Jedná se o vysokolegovanou austenitlckou ocel stabi-
lizovanou titanem. Austenitická struktura se dosahuje lego-
váním 18 % Cr a 10 % Ni. Stabilizace titanem je provedena
• šestinásobném množství vůči obsahu uhlíku. Titan potlačuje
precipitaci karbidu Cr^Cg po hranicích zrn, neboí má větší
afinitu k uhlíku než chrom, a tím zvyšuje odolnost proti
mezikrystalové korozi. U svarového kovu plní funkci titanu
niob. Niob se pro stabilizaci svarového kovu používá z důvodu
vypalování titanu při svařování.

Ocel není čistě jednofázová. Množství delta feritu, vysky-
tujícího se ve struktuře je závislé hlavně ne obsahu titanu
a chrómu / 1 /. Delta ferit nesnižuje jenom plasticitu oceli,
ale je třeba počítats možností jeho rozpadu a vzniku sigma
fáze. Na druhé straně^však^delta ferit působí příznivě proti
vzniku trhlin při svařování.

Oceli ty_pu CrlSNilOTi podle výrobců nejsou odolné vůči
chloridům. Fresto se používají na výrobu zařízení, které při-
cházejí do styku s roztoky chloridů. Přítomnost chloridů velmi
často vede k napadení bodovou korozí, která je velmi nebez-
pečná. Zvláště tehdy, pokud únik chladícího media má další
závažnější důsledky / 2 /.

Slabým korozním místem jsou svary. V okolí svarů může
snadno dojít k místnímu porušení pasivního stavu / struska,
okysličení apod. /, ktaré mohou vyvolat vznik korozního Článku.
Velkou roli zde hrsjí i rozdíly chemického složení a napětí
ve svarovém spoji.

K porušení pasivní vrstvy u bodové koroze dochází na ně-
kolika místech. Tato místa zůstávají již trvale aktivní.
Vzhledem k jejich tvaru k nim má pasivátor již obtížnější
přístup, ale vzniklé korozní zplodiny nebrání další anodické
korozi. Usnadnění průběhu anodické reakce vede k posunutí
potenciálu korodu^ícího kovu k zápornějším hodnotám. Za těchto
okolností se omezí vznik dalších důlků, vzniklé důlky však
zůstávají aktivní a postupem času dosahují značné hloubky,
až k úplnému proděravění materiálu.

Kromě bodové koroze může se vyskytovat i mezikrystalová
koroze. Mezikrystalová koroze velmi často vzniká u svařovaných
výrobků, protože v tepelně ovlivněné oblasti svaru je ocel
zahřátá na teploty, při nichž se mohou vyloučit karbidy,
nitridy nebo vytvořit jiné fáze na hranicích zrn. Precipitaci
karbidů a nitridů na hranicích zrna se bráníme stabilizací
oceli / titan, niob /.
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Hranoly z oceli 17 247 o rozměrech 20 x 35 x 150 mm
byly v celé délce svařeny v svarem. Po svaření byly ze
svařené desky nařezány příčně vzorky o tloušíce 5 mm. Tyto
vzorky za účelem vzniku bodové koroze byly exponovány v 10 %
roztoku FeGl-i po dobu 72 hodin podle ASTM G-48-76.

Pro potřeby potenciokinctického měření náchylnosti
k mezikryatalové korozi byly z těchto vzorků odebrány části,
které reprezentovaly svarový kov, tepelně ovlivněnou oblast
a neovlivněný základní materiál. Byl zoolen jednotný rozměr
odebraných vzorků 10 x 10 mm, tj. 1 cm .

Průměrné chemické fcložení základního materiálu a svaro-
vého kovu udává tabulka č, 1,

Tabulka č. 1
Frůměrné chemické složení základního a svarového kovu

Materiál

C / * /
Mn / % /
Si / % /
P / % I
S / % 1
Cr / % /
Rl / % /
Ti / % /
Nb / % /

základní kov

0,05
1,78
0,31
0»Q16
0,015
18,75
11,35
0,31
0,01

svarový kov

0,06
2,05
0,45
0,017
0,015
19,25
10,84
0,05
0,35

Po expozici v 10 % roztoku chloridu železitého podle
ASTM G-48-76 na plochách opracovaných broušením metalo-
grafickým papírem nebylo pozorováno žádné napadení. Toto
se soustředilo pouze na boční plochy, na kterých bylo
ponecháno třískové opracování před svařením a po avaření již
nebyly dále opracovány. Jak již bŷ lo dříve pozorováno
korozní napadení se vyhnulo vrstve, která byla tvářena a pak
rekrystalizována teplem od svarového spoje.

Vzorky před korozními zkouškami i po nich byly hodno-
ceny ve stavu, leptaném, i naleptaném.. Základni, cacteriál se
vyznačoval jemnozrnou austenitickou strukturou^bBahující
delta ferit ve formě tenkých protažených útvarů. Vedle
skutečně polyedrické struktury austeňltu fcyly vyznačeny
hranice předcházejících gama zrn zřejmě karbidickými části-
cemi. Svarový kov měl typickou dendritickou licí strukturu
/ obr.S.l / s vyšším podílem delta feritu. V přechodové
oblasti byl patrný proužek s vetší leptatelnogtí. V základním
materiálu těsně u přechodové oblasti docházelo k Rozpadu delta
feritu. Struktura nevykazovala stopy předcházejících gama
zrn. Dále od přechodové oblasti, v hrubozrnné struktuře již
nedocházelo k rozpadu delta feritu / obr. č. 2 /. Na povrchu
vzorku v tepelně ovlivněné oblasti byla pozorována rekrysta-
lizována struktura / obr.č.3 / v místech, kde došlo ke zpev-
nění povrchové vrstvy při třískovém obrábění. Dále od svaru
se vyskytovalo korozní napadení / obr.č.4 / typické pro
důlkovou / bodovou / korozi.
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Obr. č.2
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Obr.č.3
Povrch vzorku
v tepelně OV1ÍT-
něné oblasti
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Obr.č.4
Korozní napadení
lept., zv. lOOx

Potenciokinetické měření se provádělo pomocí tří elektrod.
Jako elektrolytu bylo použito 2 mol. 1 roztok kyseliny sí-
rové + 0,01 % KSCN, za teploty 20 C, Rozsah měření byl zvoler
podle hodnot doporučených v literatuře pro austenitické
oceli / 1, 3, 4, 5 / v rozsahu -0,7 až +0,5 V. Poslední
měření bylo provedeno od hodnoty -0,7 V az do transpasivní
oblasti. Okamžité hodnoty měření byly sledovány na^připojené
obrazovce, konečné výsledky byly zpracovány pocítečem,^vy-
hodnoceny a zaznamenány pomocí tiskárny. Měření byla několi-
kráte opakována.

Ve všech případech prvého měření došlo k anomálii
v aktivní oblasti křivky vlivem odstraňování povrchové
vrstvičky. Při dalších měřeních se křivka vyhlazovala a
zároveň se zvyšovala hodnota maximální proudové hustoty.
Ve všech případech při zpětném měření nedocházelo k reakti-
vaci - proudová hustota zůstávala nulová. Při měření v trans-
pasivní oblasti bylo pozorováno rozpouštění karbidů titanu
u vzorků základního materiálu a tepelně ovlivněné oblasti.
Potenciokinetické křivky těchto dvou vzorků nevykazovaly
žádné podstatné rozdíly, pouze u tepelně neovlivněné
oblasti se zdá poněkud vyšší hodnota maximální proudové
hustoty v aktivní oblasti. Potenciokinetická křivka svaro-
vého kovu je odlišná od těchto křivek zvláště tím, Se má
nízkou hodnotu maxima proudové hustoty v aktivním stavu,
transpasivní oblasti dosahuje při nižším potenciálu a krivka
je v této oblasti strmější. Hodnoty poměru C*/Cp nebo
JA/Jp není nutno udávat u jednotlivých veorků, protože ve
vfecn případech jsou tyto hodnoty nulové.

Prací bylo zjištěno, Se svarový spoj není náchylný
k mezikrystalové korozi. Potenciokinetieká reaktivační
metoda poskytla možnost objektivního kvantitativního sledo-
vání náchylnosti k mezikrystalové korozi. Napadení bodovou
korozí nevyhledávalo broušené plochy svarového spoje ani re-
krystalované vrstvy. V blízkosti svarového sgoje docházelo
k rekrystalizaci vrstvy tvářené předchozím třískovým obráběním*
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M. Vyklický, K. Hájek, J. Kraft

MOŽNOST POUŽITÍ PRÍŠKS ČSL. VÝROBY PRO ŽÁRUVZDORNÉ NÁSTŘIKY

Cílem této přednášky je ukázat možnost použití kovových
prášků československé výroby nanášené plazmou, se zaměřením
iia žáruvzdornost. Zatím nejsou v ČSSR k dispozici specielní
žáruvzdorné prášky s vysokým obsahem chrómu a hliníku. K
vlastnímu odzkouše"-' j—ne použili prášky původně vyvíjené
pro zvýšené nároky na er zi a abrazi /I/.
Zkušební materiál

Ke zkouškám bylo použito 8 kombinací základního materiá-
lu a nástřiků. Válečky pro nástřik jí 8 x 30 mm byly zhotove-
ny z oceli jakosti 12 020 a 12 050. Prášky z běžné produkce
Kovohutě Mckrad jsou označené K 50 a K 60. Jejich směrné che-
mické složení je na tab.I. Mají nízký obsah chrómu a ̂ sou
legovány prvky, které snižují žáruvzdornost jako je bor a
wolfram /2/. Jejich předností je vysoký obsah křemíku,který
žáruvzdornost oceli a slitin výrazně zvyšuje /3/. Do někte-
rých nástřiků jsme přidávali práškový chrom ke zvýšení žáru-
vzdornosti. Složení prášků bylo kontrolováno tak, že část
nástřiků byla mechanicky sejmuta ze zkušebních vzorků a che-
micky analyzována. Tloustku nástřiku jsme určili z rozdílu
hmotnosti válečku před a po nástřiku.
Metodika zkoušek

SVÚM vypracoval a běžně používá stále stejnou metodiku
zkoušek žáruvzdornosti /4/. Pred nástřikem byly vzorky otrys-
kány hnědým korundem A 99 zrnitosti fio 1,2 mm. Nástřiky byly
připraveny na belgickém zařízení Plesmarcas za běžných pod-
mínek.

Vlastní zkoušky oxidace byly uskutečněny při teplotě
850 °C, 900 °C, 950 °C na klidném vzduchu po dobu 5 000 ho-
din. 51o o zkoušky přerušované s mezivážením po 500 hodi-
nách.

Zkoušky žáruvzdornosti
Nejdříve uvedeme výsledky gravimetrických měření v ča-

sové závislosti.
Při teplotě 850 °C je u většiny vzorků časový průběh

lineární nebo parabolicky s malou rychlostní konstantou.Pou-
ze u některých nástřiků došlo v průběhu zkoušky ke zrychle-
né oxidaci.

Při vyšší teplotě, to je 900 °Ct došlo ke zrychlování
oxidace u většího množství vzorků nez při teplotě 850 C.
Dochází k němu od samého počátku zkoušky, nebo až po delší
době. Krátkodobé zkoušky by nemohli postihnout tyto rozdíly
a jejich hodnocení by nebylo objektivní.

Při teplotě 950 °C dochází u převážné většiny vzorků
ke zrychlování oxidace. Některé zkoušky byly ukončeny před-
čHsní»nebot podle velikosti přírůstků hmotnosti došlo k
úplnému pooxidování vzorků.
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• ázorný je obr.l., který představuje výsledky žáruvzdoxu
nosti nástřiku c.l při všech teplotách. Dokonalé ochranné
vlastnosti nástřiku mají ty vzorky, které mají nejnižší pří-
růstky hmotnosti - leží ve vyšraforsném pásmu.

Vliv tlouštky plazmového nástřiku při teplotě 650 °C
je patrný z obr.2. Je zřejmé, že při menší tlouštce nástři-
ku dochází k vyšší rychlosti oxidace. Pro některé typy ná-
střiků lze určit minimální tlouštku vrstvy, při které je rych-
lost oxidace malá, kdy plazmový nást... xk je rchopný zabránit
oxidaci pod ním ležícího kovu.

Podobný výajedek platí i pro teploty S00 °C (obr.3.).
Při teplotě S50 C dochází k rychlé oxideci většiny vzorků
a to i při větší tlouštce nástřiku.

Celkové hodnocení výsledků zkoušek žáruvzdornosti je
na obr.4. Pro rychlost oxidace 0,3 g/m .h je vyhodnocen vliv
tlouštky nástřiku pro sledované teploty. Z grafu lze vyhod-
notit odolnost proti oxideci všech zkoušených variant. Zá-
vislost je logická. Se stoupající tlouštkou vrstvy roste
odolnost proti oxidaci.

Makroskopická prohlídka

Vzorky, u kterých gravimetricky byla zjištěna zvýšená
rychlost oxidace, měly na povrchu menší nebo větší oxidické
puchýře. Nepochybně se jedná o místa, kde byla poškozena
ochranná vrstva nástřiku a došlo k rychlé oxidaci nelegované
oceli - jádra vzorku. Vznik puchýřů je znám i u monolitních
materiálů a souvisí a fluktuací chemického složení na povr-
chu vzorků/5/. V naš§m případě může jít i o vliv nerovnoměr-
né vrstvy nástřiku. Círa vyšší byla teplota zkoušky, tím vět-
ší je počet vzorků, který vykazuje oxidické puchýře. Při
teplotě S50 C by došlo k vysoké rycholosti oxidace i u mo-
nolitního materiálu. Tím spíše dojde k poškození vrstvy ná-
střiku .

Metalografický rozbor

Výbrusy byly zhotoveny mechanicky běžnou technikou z
ploch řezu kolmých k ose válečků.

Při nižších teplotách a optimální tlouštce nástřiku
brání nástřik styku základního kovu s atmosférou. V této iá-
zi se pomalu rozšiřuje difúzni pásmo njezi vrstvou a jádrem.
Difúzni spoj byl vždy dokonalý, bez pórů a oxidů. V tomto
stadiu nevzniklo oduhličení základního materiálu, ani vnitř-
ní oxidace v palzmovém nástřiku (obr.4).

Při menší tlouštce nástřiku nebo při vyšší teplotě zkouš-
ky dochází rychleji ke snížení nebo k vvčerpání prvků z vrst-
vy nástřiků, a to těch, které se především podílejí na stav-
be oxidického ochranného filmu (Cr, Si). To je pak důvod k
selhání funkce plazmového nástřiku.

Jedním z projevů postupujícího poškození je vznik vnitř-
ní a mezikrystalové oxidace plazmového nástřiku. Při malém
rozsahu tohoto poširození (obr.5) nástřik ještě brání oxida-
ci základního mateiiálu včetně jeho oduhličení. Při^rozsáh-
lejším poškození vrstvy nástřiku resp. při vzniku většího
množství oxidů ve vrstvě, dojde z důvodů objemových změn k
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odlehnutí vrstvy od základního materiálu. Pravděpodobně v
tomto období dojde k takovému poškození vrstvy, po které do-
chází k rychlé oxidaci základního materiálu, včetně jeho od-
uhličení (obr.6). Při kationtové difúzi se vytváří na po-
vrchu tmavý oxidický puchýř, nepochybně oxidů železa.

Diskuze výsledků a závěr
U tenké vrsvy nástřiků je nutno počítat s úbytkem legu-

jících přísad, jednak na stavbu ochranného oxidického filmu,
jednak na difúzi do jádra základního materiálu. Teplota po-
užití nástřiku je t°«*̂  ovlivněna i jakostí základního mate-
riálu. Nelze jednoznačně aplikovat znalosti o teplotě použi-
tí monolitních materiálů aa nástřiky. U nástřiků bude teplo-
ta použití při stejném chemickém složení vždy nižší.

Odzkoušeli jsme několik variant plazmových nástřiků ty-'
pu NiCrl3Si4B(W) na oceli jakosti 12 020 a 12 050 při oxida-
ci v oblasti teplot 850 C, 900 C, S50 °C po dobu 5 000 ho-
din.

Odolnost plazmových nástřiků proti oxidaci je závislá
nejen na jeho chemickém složení, ale i na jeho tlouštce.
Všechny zkoušené nástřiky budou při teplote 850 C vyhovovat,
pokud tlcuatka nástřiku bude větaí než 0,22 mm. Pro teplotu
S00 C postačí u nástřiku s nejvyšší žáruvzdorností vrstva
tlouštky 0,21 mm, zatím co u nástřiků s nejnižší žáruvzdor-
ností je nutné zvýšit tlouštku nástřiku min. na 0,30 mm. Tu-
to tlouštku nástřiku doporučuje i literatura /6/ pro zcela
odlišné jakosti prášků. Při teplotě S50 C nebudou ^iž vyho-
vovat při dlouhodobém použití pro danou kombinaci ná:třiku
a základního materiálu ani nástřiky s velkou tlouštkou.

Nejvyšší žáruvzdornost má nástřik s nejvyšším obsahem
chrómu. Dá se předpokládat, že další zvýšení obsahu chrómu,̂
případně použití hliníku, žáruvzdornost nástřiku dále zvýší.

Nelegovanou ocel lze dlouhodobě používat do teploty
550 °C, s nástřikem NiCrl3Si4B do teploty min. 850 °C. Pro
tyto teploty je již jinak nutné přinejmenším použít ocele
legované 12 % Cr, např. jakosti 17 020 nebo 17 021 /7/. Po-
užití žáruvzdorných nástřiků a to i těch, které nemají opti-
mální složení jako je NiCrl3Si4B, může být technicky i eko-
nomicky výhodné.

Seznam literatury; /I/ UZIK L. -Sortiment a vlastnosti práš-
kových prídavných materiálov pre plameno-prágkové navarenie.
In:Zaškolenie na plameno-práškové nanášenie.CSVTS Žilina,
ZVL n.p. Dolný Kubín, květen 1S81 /2/ KUBARCHEWSKI 0..HOP-
KINS B.E.-Oxidation of Metals and Alloys,London. Butter-
worths (1S62) /3/ VYKLICKÝ M., PIVOŇKA J., MERICKA M.-Strojí-
renství 32 (1982), str.548 /4/ VYKLICKY M., KABRHEL A., ME-
RICKA M.-Strojírenství 16 (1966) 12 str.909 /5/ VYKLICKY M.,
PŘENOSIL B., TŮMA H.-Hutnické listy,1958, č.6, str. 438
/6/ MOM A.J.A., KOLMAN H.J.-Corrosion and Corrosion Control
in Gas Turbines,Part II:The yurbine Section, ASME.84-92-256
str.l. /!/ VYKLICKY M., MERICKA M.-Strojírenství 36 (1986)
12, str. 714
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Tab.Č.I. Směrné složení prášků /!/

Označení
K 50
K 60

C
C
0,3
1,0

Si
4,0
4,5

B
2,5
3,5

íemické
Cr
9,5
17

složení/%/
W

3

Cu
0,3
0,2

Ni
zbytsk
zbytek

Ee
3,5
5,0

Tab.Č.II. Údaje o zkušebním materiálu

Ozna-
čení
1
2
3
4
5
6
7
8

Ocel válečku
podle CSU
12020
12020
12050
12050
12020
12020
12050
12050

Výchozí
prášek
K 50
K 60
K 50
K 60
K 50
K 60
K 60
K 60

Chemické složení /%/
Si

4,25
4,90
4,53
4,81
4,34
4,58
4,81
4,86

B
2,72
2,97
3,02
2,86
2,06
3,01
4,00
2,91

Cr
12,26
12,74
12,24
13,60
12,57
13,87
13Í62
15,44

W

2,14

2,14

2,65
2,20
2,38

Fe
4,25
7,65
4,16
7,57
4,12
7,35
7,28
7,35

Ing.Miloslav Vyklický,CSc.-SVtÍM Praha 1,Opletalova 25,11312
Karel Hájek -SVÚM Praha 1, Opletalova 25, 113 12
Ing.Jaroslav Kraft-UVZD k . p . Skoda,Tylovova 46,Plzeň,316 00
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B. Eressíáfí,, L., Ssräas'e^ts

o O
KOROZKÍ CHOvÁMÍ POvl/iSIí 2; ZQMVOZľSWlCK MATSKIALU V DEZAKTI-
VAČNÍCH EOSTOOlCH 1 RO»MOC?1Í £LKETM^HMXCKÉ AKTIVITY JEJICH
POVRCHU MEľSEOU POLE ElZi^lXHC OB'P

1. tfvod
Koapes,iliií ;:v3iôrírf.2.f- K koirsvýelj a aekovových komponent

se t8g£ stélfi írsrtntajíeljs:1 sá^ma technické veřejnosti, Zatía-
eo o BKgehaaiekysh a tsclr-isiogiekyea vlastnostech této skupiny
materiálů ssd-stuje ;ji£ KRÍÄ© pôssaikô, o koroznin chování a
podstatě á^Kíkálaě eksníasQ/ežťpreessů uplatňujících se při ko-
i*ozi tichtes materiálů ,1® safeo jsa v@lsi isálo.

V fflísmléřs; roee asfe čj'ly prostřsdsiietTÍm k .p # Sigma přadá-
ny. vzorky ďyoíx typů ^íí'ílabfr 8' koaposítaíffih mater iá lů, nanese-
ných deioíssfcjí tečíJsžii^ííu sa materiál G3£iM7Nii2Mo3. ur6ený
pro výrobu o:jí.uat-Ar r/^liS^eS* s^ssktsroo Hašiši e í lem qylobvěřit
Jewish kovú'oiii oä&lRO?ŕ. vúůí éosa!stiTaČ»áa rostokůa pro rych-
l é reakicsr?' ?• l&Xavr:?-:<t-£--?&z Esssliaaissu© korozních procesft

l t i j í f i i y L äo p ř i Irorosais půiab©aí tohoto pros t ředí*

2 , Zkouš®iží! n a t & r i á l y -a Sí
F ř í vo'1 oe j)o /if/rO p:r.-.í s r a a t u s y s^ehlýsh ^©alctorů s e vy-

cházelo s proi^Äcieyea y'cag-SMOstá s' i?©lsii ^©brýrsi nechaniekyai

následují©ím
1) LW5:
2) LC-1H:i
Tyto pevlsJ'y xikmnezd n a ras.t^riél 03Cr17Nii2Mo3 detonační
technikou byly slrousSes:/ v ässalsiivaSních roztocích pro rychlé
reaktory / 1 / , t ;) 0 v roš tov í Ŝ HHO^+OjSSSKMnO.ÍDRI) a v roztoku
0,5%H^,<BR2) pM taplotS 90 C, Sáu6asn§ e íSsiito povlaky
byla Ta4atôt1vxýsh podsafesfe hodnoseaa ísorssní odolnost návaru
provedeného aut-Sas^os. pod fEwiďLae a@ et@llitové s l i t i n y Cel-
s i t V-FD s Káslsdu-jíefe elwmlďszým složaníia: 1,07%C, 1,03%Mn»
1,84#5i, 27,4* Cr, 61% Co, 4,79*W a 4 5 ^ F

3, Zkušebná postupy a
Vzorky zkouSsa^eh materiálů §^ly ploché destiCky o re*«

BtSrech 60K1 2^0J 5 ma, ktoré byly v© střední části o délce
40 mm zů'že-<n& z 5 2 ne 6 E , V připad§ pávsru ze stell itové
slit iny Šlo & vzorky odebresaé příis© zpávaru na materiálu
03Cr17Nii2Mo3s satfeso v přápadS povlísJců provedených detonační
t«chnikov gio o vaorky isai©riálu 03Cri7Ki12Mo3, na která byly
v zúžené 5éoti a 3®ůmé etrasiy Esonsaesny příeluSnó povlaky do
tlouôiky \00/vsi* H ;í skouSkáeh v d^salclivaSních roztocích byl
proto u vzorM s p©vlalr;/ povrch materiálu 03Crl7Nii2Mo3 odi«o-
lován t©floa®v©u lepi<sí páskou, takže koroznímu působeni roz-
toku byly -eyotaveay poiis;© kespositíií materiály tvořící povlaky,

2kouSky ae previdSly v litrových Erlenmayerových bankách

Satřenyeh zpStíiým ehladičam. Vsorky byly exponovány T prostře-
dezaktiveSníeh roztoků na tôflonovém stojánku vyrysenem nad
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dmea bmtkar. «by bgrlo mo In o poulit elektromagnetických mieha-
dek typu MM2A k ohřevu a míchání koresnihe prostředí. Poža-
dovaacteplota byla udržována pomoci Vertexu a regulátoru
teploty.

Medelování o ^ r o b í h m l o r 3 O ^nuto.
výeh cyklech záměrný roztoku SRÍ roztokem DR2. Těmto apůsob
umožnil pro skoušené materiály hodnocení Jejich hmotnostních
zaša jak vážením, tak i analýzou roztoků po korozai zkoušce
atomovou absorpčai spektrofotoaetrlí /)/,

K hodnoeeai elektroeheaické aktirlty povrchu kovor< fáse
povlaků T doflnovant* r«c'kčnS oxidačn£» prostředí byla rybré-
na a*toda s8ř«nl polariea^jího.odporu,v roztoeleh • defino-
Ttaxými konc«ntrac«i iontu Fe 2 a Fo J /2,3/, Vtífledom k T « 1 -
•i?bllským hodnotám výměnného proudu pro radoz raakel?• >-FaD na Ni a Cr /3/ If koatpozitní a&t«riély s ko-
vorýa pojivam z Ni nebo slitiny NiCr považovat ta materiály
u rátnl-gncSnS roadílné* hodnoty táto veličiny v systému
Fe /Fe J jsou vyvolány splSe odlišnou elektrochemickou akti-
vitou povrchu kovového pojiva neS jeho chemickým složenin.
Hodnoty polariaaSnfho odporu R , změřené na těchto materiá-
lech v systém^ Fe /Fe J , jsoupproto dány hodnotou.výměnné-
ho proudu, závislého nejen na koncentraci Fe* /Fe-3 , ale i
na velikosti účinné plochy kovové fáze pojiva,

K měření polarizačního odporu bylo pouSito přístroje
POLATBON, pracujícího na principu galvanostatické polc?l^za-
ee střídavým proudem o frekvenci 0,25 Hz do maximální ampli-
tudy +7,5 mV proti klidovému potenciálu elektrody. Měřeni
se prováděla v tříelektrodovém zapojení na povräCich povla-
ku o geometrické ploSe 0,3 cnr v roztoku 5%H?SO.+2O% FeSO...7H2O +5%NH 4Fe(SO 4) é . 12H2O o ^ 2.7H2O +5%NH 4Fe(SO 4) é . 12H2O p ř i 2QoQ p ř i 6 # a S ^ t l d d o v 2 a

časový průběh R a odečtena jeho ustálená hodnota (po 40 min,)*

4. Výsledky a diskuze
Matematické zpracováni údajů o hmotnostních změnách W

.vSach zkoušených materiálů v obou dezaktivačních roztocích
v závislosti na době t korozní zkoušky ukázalo, že časové
průběhy těchto hmotnostních změn splňují logaritmická zá-
vislosti typu log W-log t. Z grafického znázorněni těchto
závislosti v obr, 1-2 lze shrnout některé zásadní informace
o korozním působeni studovaných dezaktivačních roztoků s
ohledem na jednotlivé typy materiálů, Jde o následující:
a) Korozní účinky vSech dezaktivačních roztoků na stellitový
návar typu CELSIT V-řD jsou nižší ve srovnání s účinky
těchto roztoků na povlaky z kompozitních materiálů

b) Zvýšená korozní agresivita dezaktivačnich roztoků vůči
povlakům z kompozitních materiálů je více patrná pro roz-
tok O.ftftoCpq., vyvolávající podmínky pro selektivní ko-
rozi kovové ftze povlaků

c) Zpomalení kinetiky rozvoje korozního napadení (snížení
směrnice závislosti logW-logt) je více patrné pro povlaky
z kompozitních materiálů v roztoku 5%HNO1+O,3%KHnn,vyvolávajícím podmínky pro poměrně rychle uepávánl*hlub-
ši«h pórů vlivem MnO2d) Při přechodu z dezaktivačního roztoku vyšší agresivity do
dezaktivačního roztoku nižší agresivity je kinetika roz-
voje korozního napadeni nejvyšší pro povlak s kovovým

65



pojivem s NI (LW-5), zatímco pro povlak * kovový* POliven
ze slitiny Ni8OCr2O je «rovnatel«J se stellitevym návlíSI.
.. K uy«de»ému souboru informací poskytuje užitečný dcpl-

něk tab.i, v« které jsou uvedeny hodnoty apecifiekáho po-
larizačního odporu změřená pro oba typy povlaků y definova-
ná, redukčně oxidačním prcstJ*díftr©ztoktt5^oSo\+20*FeSO.
.7H O*5«NH Fe(SO ) .12H!O pfi 20°C, Z údajů v táb.4vypUv.,
2e zatimco4hodRota^R ( -ílemz) je pro povlak LC-1H J^írnS
vysoká, pro povlak LW-5 dortaneae hodnotu snaSnS nízkou*
Tento nález potvrzuje předpoklad vySSÍ hloubky pórů. r««p.
vyáäí elektroshemieké aktivity kovového pojiva s Ni oproti
kovoámu pojivu xe slitiny Ni80Cr20» Pro tento předpeítíad**
aluvl i jií zminovaiiá fýraenějgi zpomaleni rozvoje kinetiky
korozního napadení pro povlak s kovovým pojivem z Ni v
roztoku 5%HNO.,+O,3%KMnOil vlivem rychlejglho ucpávaní hlub-
ších pórů pojřve vlivenTMnOg,

5» Závěry

Na zékladS zmíněných elektrochemických principu koroz-
ního působení dezaktivačnlch roztoků 5% HNO +0,3%KMnO.
a O,5*H2C2O. lze v souladu se z ji Stánými výáledicy vyvodit
závěr, Se zahledlska podmínek vyvolávajících selektivní ko-
rozi povlaků z kompozitních materiálů je nebegpečný spíle
roztok 0,5%H2C20A. Korozní působení tohoto ro2toku na *t«-
dcvané povlaiy£z*tompozitních materiálů nepříznivé ovlivňu-
je hloubka pórů kovového pojiva, která zvyáují elektroche-
micky aktivní plochu pro průbSh katodického dílčího děje
korozního procesu, K hodnocení elektrochemické aktivity po-
vrchu zkouäenýeh povlaků lze doporučit metodu polarizačního
odporu.
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Tab. 1:Hodnoty spleifického polarizačního odporu R_(ÍI.cm2)
změřená pro dva typy povlaků zSkompozitní«hpmateritflů
v roztoku 5*11,80.+20%FeS0J.7H '0+5%NH.Fe(S0.)o#i2Ho0při 20°C 2 4 4 2 4 4 2 2

Označení povlaku

LW - •>
LC - 1H

Rp ( il.cm^)

171
2400

RNDr. Boleslev EremiáS.CSe, - SVÚOM G.V.Akiraovs, Praha 6-
Dejvice, Jenerálka 2329

Larisa Berdarové, pron.che*.- SVUOM G.V.Akimove, Praha 6*
Dejvice, Jenerálka 2329

66



i: u v J , . J o -J O r t ; , l < ; i u s , • ! . . . r a l . ' t
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i á i cvý výzkum v o b l a s t í lopatkových oce] í smi
vývoj i nových m a t e r i á l u s vysokými hodnotami mechanic

uje
kých

xiMuixieJLÍch ih2.teria.LU., j . p o z o r n o s t v ě n o v á n a vývo;]i ociirar.-
nýca plazíTiOvých povlaku v snaze o zvýšení :i£itnýc;i v l a s t -
ností ^Goučasné době v praxi používaných lopatkových ocel í .
V ITv ZLÍ Gkoda k.p. byl studován vliv plazmového nástH.:u
p r .í:", k e rr. Vtĺz K;;? na korozní a korozne-únavové vlastnost i
; .-roste 12 ;„• Cr oceli TľUvl. V minulých letech studovali
;:orozní odolnost plazmových nástřiku na oce.li.ih t i ' . 11
.•.-.d t ódou k.'i vek potsnciál-ó-^s, 13ará£ková a TockLtsin / I / .

Vzorky - :;ro korozní, koroznä-únavovó :.i^ŕení tyly O/ÍLIÍ:
vény technologií plazmového nĹatviku na oc-3li 17 O i I or-i/íksm
VUZ io5 na zařízení Plusmarcoo /-i pr-'.covních p ar di;i31 r 3 c h -
vi7, tab. 1. Preň vi;iSiní;a nástřikem provedeno o-rysliííní
hn.Uý::: kor undo:;: A (J3 - zrnení 1,20 nin.

Tabulka I Parametry pr-uvádění olazmového náscľ'iku
oráskem VlíŽ

plazmový plyn
dusík

301/min

dopravní plyn
dusík

o01/min

napětí

65 V

oroua

:?30A

množství
prášku

Ser.: /min'

tlou.it..•;.
vrstvy

o,.^-c,-
mni

Základníma t eriál P-AK1 - dv-3 různé ;;rovozní tavby 1? }l Cr
oceli (r s., PK) po iioľ, liečim tepelného zpracování byl u o'o, :x
taveb stejný: austenitizace 10JG°C/-2hod/ootr.ý vzduch,

popouštění CoO°C/2hod/vzduch.

Metodika zkoušek - korozní odolnost plazuiovéhu nástřiku
byla posuzována metodou potenciodynamických polarizačních
'••asivačníoh a aktivačních kŕivek na potenciostatické apara-
tuře (iíMA-1) pHpojené k řídicímu a vyhodnocovacímu mikro-
počítačovému systému, v -3 /J H-^SO. za normální teploty, při
rychlosti znrjii/ potenciálu 2,5 ni V. a. Na měřené:;: vzorku byla
'/ymrjzena měřicí plocha lem-- teflonovou maskou. U každé
varianty bylo proved--no j :Tíí-ení»

Zkoušky vysokoiLu'i
výrn nást..'-ikem b y l y proví."
v'.n plochám Oiiybu .>..•::. fr:-,
•j, v -ir í v z d ; ; x n ::\ 'ch r-o/.toc

'.iiavcv- p e v n o s t j vzcr. : . i Í
y n "i 3'cjroji. s...-.^-- o ..-, v;:r
j;..'j."L z..'-.. icv 'n í -.;0 . ' z a a
i; .s.j;. ••••'. t e o l o t é ..V0-J /

plaz i ; L -



_£_ -u O J - ,' i ••:,-,' •'..*.'.'•:'~.'r. z k o u ú e k
•'•/-:'• o!...::, c v mavov:. pevnosti oceli P-.J11 chráněné plazmo-
v' •- '•;-. oxa :\u ir :;i prášku Kp5 jsou zpracovány VG formě

jraniL.. as obr„ 1,2. Bez ohledu na zrnitost prášku,
vy o c u .M. ľ-AKl na vzduchu (počítaná na plny průřez),
!~ 0 • i-ij-ší ve srovnání s mezí únavy z.jižtšnou na
:., b o c-J n ý c h tycích. Za spolupůsobení korozního
^' ••- dynamického zatěžování se ochranný účinek nástřiku
!-r;; ,':<J Jav:' (bez jeho další modifikace) jako dosta-
i'-. L nii ý ;iro zamezení vzniku koroznô-iinavových trhlin
^ním materiálu a jejich šírení.

s-:;
j e

;•• r--.

X ; c
:!keí;.

tečn-; u
v y,

Po u-uiciokine tické polarizační krivky oceli P-.Á
(dvL rnzjié tavby) v 5 -í H2S?4 -Í s o u n a obr• 3, na následu-
jícím obrázku polarizační krivky oceli P-AK.1 a plazmovým
nást.L'iko::. práškem K35. V obou případech povlak posunuje
oblast aktivního stavu do oblasti v,y.-,..ích potenciálu.
Kritici::, pasivacní proudová hustota se snižuje (proudová
hustota u vzorku s nástřikem, v oblasti potenciálů odpo-
vídající pasivnímu stavu základního materiálu, vykazuje
závislost na potenciálu). •

Záver - z únavových zkoušek vyplynulo, že za podmínek
dynamického zatěžování není ochranný plazmový nástřik
praskám K>5 ocali F-AKÍ dostatečně účinnou ochranou pro
zamezení vzniku korozně-únavových trhlin a jejich äírení
při expozici v provzdušněných vodných roztocích líaCl.
Z 3lakt.i ochemického hlediska modifikací povrchu oceli P-.lKl
nástřik;,'.! se posouvá korozní potenciál do oblasti kladnějších
potenciálů, nástřik anižuja hodnotu kritické pasivacní
proudové hustoty.

Seznam literatury: /!/ TOCKSTiíIN A.-Elektrochemický výzkuiii
korozní odolnosti svarů a plazmových nástřiků, dílčí zpráva
i/ŠCHT řiirdubice, 1976
/2/ STRÍÍJCIUS J, LÍAIIÍZŮR 0, KOHSKÍ J.-Metodika ,méření
únavová pevnosti v korozním prostředí, TIZ IÍVZU škoda k.p.

Kateřina D atiková - UVZU bkoda k.p. , 316 00 Plzeň
Ing. Josef StrejciuE - IJVZIJ Skoda k.p. , 316 00 Plzsn
Ing. Jaroslav Kraft - IÍVZÚ Škoda k.p. , 31o 00 ylzeň
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Obr. 3. Poteneiokinetické polarizační křivky
oceli P-AK1 v 5 % H 230 4
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Obr. 4* Potsnciokinetiské polarizační křiTkj
oo«ll P-AK1 • plasnsrjNi nastříkám práěksm
VOZ K 55 • 5 * a^0* enÍMa* rychlostí 9V-Ä*1
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V. Pilous, J. Musil

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY V OBLASTI PLAZMATICKÉHO NÁSTŘIKU
KOROZIVZQORNÝCH KOVOKERAMICKÝCH POVLAKB

Úvod

Práce se zabývá problematikou plazmatického nástřiku
kovokeramických povlaků odolných proti vysokoteplG+ní korozi
a mechanickému opotřebení. Stručně je rozebrán vliv a měření
dominantních parametrů depozičního procesu, které rozhodují-
cím způsobem ovlivňují vlastnosti nanesených povlaků. Jsou
ukázány perspektivy výběru nových materiálů a způsoby jejich
nanášení s cílem kvalitativního zvýšení korozní odolnosti
nanesených povlaků a jejich možného uplatnění ve sféře prů-
myslové praxe.

Charakteristika technologie plazmatického nástřiku

Atmosférický plazmatický nástřik povlaků patří v sou-
časné době mezi nejvíce studované fyzikální depoziční pro-
cesy s cílem rychlého zavádění do oblasti průmyslového
užití. Princip tohoto depozičního procesu spočívá v přivá-
dění tuhých částic přídavného práškového materiálu Ho oblou-
kového D. C. plazmatu, kde dochází k jejích prudkému urych -
lení a natavení s následným dopadem a výrazným laterálním
rozprostřením ve formě diskovitých útvarů na substrátu.
Výsledkem je vznik povlaku s charakteristickou lamelami
strukturou. Velký měnitelný rozsah energií, teplot, rych-
lostí, který poskytuje silně zionizované plazmatická pro-
středí v plazmatronech, umožňuje nanášet ochranné vrstvy
z oblasti plastických hmot až těžkotavitelných materiálů
(kovů, slitin, keramik), jako např. W (T = 3410 C), HfC
(T m = 3930 °C). m

Pro dosažení optimálních požadovaných a reprodukovatel-
ných vlastností kovokeramických povlaků je nutné studovat
následující parametry:

- teplota a výtoková rychlost plazmatu, povrchová teplota
a distribuce rychlostních trajektorií částic prášku v prou-
du plazmatu,

- tepelná bilance v plazmatu a přenos tepla z plazmatu do
částic přídavného materiálu,

- geometrie výbojového prostoru a umístění injektoru pro
napouštění prášků,

- zrnitost, morfologie, chemické složení prášků přídavného
móteriál'j,

- volba okolní atmosféry reakčního pastoru s cílem vyvolá-
ní nebo zamezení sekundárních chemických raakcí v prášku
Liěhem letu na substrát,

- tepelná bilance na povrchu a v objemu substrátu (ohřev,
chlazení ).



Znalost uvedených parametrů umožňuje zvládnout složité
funkční závislosti ve vztahu k vlastnostem následně vzniklých
povlaků - přilnavost, morfologie, fázová a chemické složení,
strukturní a tepelná vnitřní pnutí, tvrdost a porozita, úna-
vové chování, a odtud volit požadované vlastnosti, jako je
odolnost proti korozi, vysokým teplotám, mechanickému opo-
třebení, elektrickému průrazu aj.

Tvorba povlaků

Plazmatický stříkané povlaky jsou aeponovány z přídav-
ných práškových m_ceriálů, které urychlením, natavením a do-
padem na povrch substrátu vytvářejí charakteristickou disko-
vitou (čočkovitou) strLKturu mnohovrstvových horizontálních
rovin. Vysoká výtoková rychlost plazmatu (a: 300 m/s) a
vysoká teplota (až 20 000 C) umožňuje natavovat, a tedy
nanášet sloučeniny s nejvyššími teplotami tání a vytvářet
vysoce odolné povlaky proti korozi a mechanickému opotře-
bení .

Známé systémy plazmatického nástřiku pracují s výkonem
dodávaným do plazmatu 30 - 60 kW, s množstvím dodávaného
prášku 1 - 3 kg/h, což pro částice přídavného materiálu
o průměru 30 ̂ m znamená depozici,průměrně 10 částic/m .
Během časového zlomku 10 - 10 s (freezing time), který
přibližně odpovídá době2letu částice na substrát, přichází
na povrch substrátu 1 m přibližně 50 - 100 částic přídav-
ného materiálu |l|. Během uvedeného časového zlomku dojde
k rozprostření těchto částic do diskovitých útvarů v poměru
r 1
n- - -r (r - poloměr částice před dopadem, R poloměr roz-
prostřeného časticového disku) na dané ploše substrátu
s pokrytím 10" - 10" zlomku plochy. Příchod následující
částice a její dopad, resp. překrytí již zakotvené rozpro-
střené částice, se realizuje za dobu cca 0,01 s, což je
za čas 10 uvedeného "freezing" času. Z uvedeného popisu
jasně vyplývá, že následně deponované částice neovlivňují
svým vneseným tepelným obsahem předchozí, již zakotvené
částice na povrchu (následně deponovaná částice "nachází"
předchozí částici již v tuhém stavu), procesy plazmatického
stříkání se proto nazývají procesy rychlé solidifikace s po-
stupným vrstevnatým nanášením daného materiálu.

Výpočty přestupu tepla ukazují, že doba letu částice je
několik mikrosekund a kompletní ochlazení a opětovný vznik
pevné fáze nastává do 100 ̂ us. Tepelně ovlivněná zóna^je
zcela nepatrná, naopak tepelný gradient je vysoký 10 K/cm
(vysoká ochlazovací rychlost 10 - 10 K/s) |2|. Vlastnosti
vrstev, např. pórovitost, která podstatným způsobem ovliv-
ňuje korozní odolnost, je silně závislá na stupni natavení
a rozprostření částic nástřiku v okamžiku dopadu, na stupni
smáčiv "3ti natavených částic v místě rozhraní se základním
materie. i.em.

Tok částic na povrch substrátu a jejich rychlou soli-
difikaci v okamžiku dopadu je velice obtížné teoreticky
popsat, jedná se o kombinované řešení procesů rychlého tuh-
nutí s procesy krystalového růstu. Experimentální data lze
velmi obtížně získat, viz uvedené hodnoty v předchozím
odstavci, přesto k této problematice směřuje velký zájem,
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protože její zvládnutí znamená realizaci kvalitních povlaků
3 - 6| .

V 1 as trios t i poví aků

Extrémně rychlé ochlazovací rychlosti z tekutého stavu
do stavu pevné fáze, které jsou charakteristické pro plazma-
tický stříkaný materiál, se promítají do tvorby metastabil-
ních fází, resp. potlačují krystalizaci . Klasickým příkladem
tohoto efektu je /znik vrstvy Al„0, (v určité modifikaci
korozně odolná otěruvzdorná vrstva s výbornými elektroizo-
lačními vlastnostmi), která obsahuje kromě alfa-Al?0, jednu
nebo více metastabilních strukturních fází (eta, gama,
delta, theta), přičemž pouze 06-Al 0-, (romboedrická mřížka
strukturního typu D5 1) je strukturné stabilní, a tedy po-
žadovaná .

Zbytková pnutí v povlacích existují ve formě mikropnu-
tí (vliv jednotlivých částic) a makropnutí (pnutí povlaku
odpovídající zprůměrované hodnotě mikropnutí přes všechny
částice). Mikropnutí jsou generována napětovými stavy, kte-
ré vznikají v rychle tuhnoucích částicích nástřiku po do-
padu na povrch s relativně nízkou konstantní teplotou.
Velikost tohoto druhu pnutí je přímo závislá na koeficientu
roztažnosti materiálu povlaku a elastických konstantách
povlaku a substrátu. Velký význam zde sehrávají fyzikálně
mechanické vlastnosti rozhraní a schopnost lokální plastické
deformace, která umožňuje relaxovnt nebezpečná pnutí a
zabezpečit existenci vazebného spoje systému vrstva-substrát.
Makroskopická zbytková pnutí vznikají po ochlazení materiálu
povlaku na teplotu okolí v případě rozdílných hodnot koefi-
cientů tepelné roztažnosti materiálu povlaku a substrátu a
dále v důsledku existence teplotního gradientu během depo-
zičního procesu |7, 8, 9|. Vysoké hodnoty interfaciálních
pnutí mohou vést k odlupovaní povlaku především na hladkých
substrátech, vysoké hodnoty tahových pnutí mohou způsobit
vznik trhlin v povlaku samotném.

Výsledkem tvorby plazmatický stříkaných povlaků je
vznik souvisle se překrývajících rozprostřených častico-
vých dropletů s charakteristickou vlastností, kterou je
porozita ve formě uzavřených a průchozích pórů, celková
hodnota pórovitosti v závislosti na zvolených depozičních
parametrech a vlastnostech prášku a substrátu se pohybuje
okolo 5 - 20 %. Existence pórovitosti, v případě korozní
odolnosti povlaků naprosto nežádoucí, je způsobena skuteč-
ností, že plazmatický nástřik patří mezi směrové depoziční
procesy se silným stínícím efektem na substráte.

Dominantní vlastností vedle strukturní stálostí povlaků
je jejich adheze k základnímu materiálu a vlastní koheze
povlaku. K požadovanému zakotvení do základního materiálu
přispívá mechanická vazba vytvořená ulpěním rozprostřených
částic do členitého reliéfu povrchu substrátu (způsob pří-
pravy substrátu před depozicí), dobrá plasticita dopadají-
cích částic (povrchová teplota dopadajících částic odpovídá
teplote tání, jádro částic je uvedeno pouze do plastického
stavu) |1O|, vzájemná smáčivost částic přídavného materiá-
lu a materiálu substrátu |ll|, vysoký koeficient tepelné
roztažnosti. Vlastní soudržnost (kohezi) povlaku ovlivňuje
materiálová volba povlaku, způsob nanášení a existence
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vhodného fázového složení s moži.sstí vzniku i n termnrli á 111 ích
f;í/í ubuahuj í n f nh slovky kovu ;i kuminlky. Iloilnoty mlhn/n :ii:
pohybují nifi/i }(>- MJ Mľ.i (tuhové /kuuSky niitio !it;it. inká i-iden-
tuční zkouňuní), novou purspekti vri í zkouškou /jišíování sou-
držnosti povlaku a jeho adheze k substrátu je zkouška pomocí
scratch testu | 12, 13 | .

Mechanické, elektrické a termofyzikální vlastnosti po-
vlaků jsou závislé kromě volby parametrů depozičního proce-
su na vlastnostech přídavného práškového materiálu a výsled-
ném produktu depo.-' "j - povlaku určité mikrostruktury, urči-
tého chemického a fázov/ho složení. V povlaku lze nalézt
následující defekty, kt ré zásadním způsobem snižuji odol-
nost systému povlak - základní materiál proti korozi, me-
chanickému opotřebení aj.:

- defekty adheze a koheze vznikající po sobě realizovanými,
přejezdy hořáku, při kterých probíhá kromě dopadu požado-
vaně natavených částic i dopad nenatavených částic z pe-
riferních oblastí časticového svazku,

- vrstvení povlaku je příčinou vzniku trhlin a pórů, ve kte-
rých mohou relaxovat napětí vzniklá vysokými hodnotami
teplotních gradientů především u keramických povlaků,

- mikrotrhliny v lnmelárních útvarech rozprostřených
dropletů,

- otevřená pórové tost v povrchu povlaku, která je příčinou
ztráty korozní odolnosti povlaků, je způsobena nedosta-
tečným kontaktem mezi lamelárními útvary, přítomností
inkluzí plynů nebo špatnou akomodací povrchu substrátu
vlivem dopadu nenatavených částic,

- ortogonální trhliny do substrátu způsobené zbytkovými na-
pěíovými pnutími,

- inkluze plynů mezi lamelárními útvary s tlouštkou 0,01 až
0,1 /um \l\, které podstatně snižují vnitřní soudržnost
povlaku,

- inkluze nenatavených částic přídavného materiálu.

Uvedené faktory jsou výsledkem historie přípravy pří-
davného práškového materiálu, fyzikálně metalurgických pro-
cesů probíhajících v plazmatu, během letu a po dopadu
na substrát. Z tohoto důvodu se v současné době provádí
experimentální proměření, teoretický výpočtový popis a
praktická realizace |2d|:

1. fyzikálních rozborů vlivu stability obloukového výboje,
teploty, entalpie a výtokové rychlosti plazmatu na vý-
sledné vlastnosti povlaků,

2. fyzikálně metalurgických pochodů, které probíhají při
interakci přídavného práškového materiálu s plazmatem
obloukového výboje a dále při dopadu částic nástřiku
na povrch substrátu, s cílem dosažení požadovaného va-
zebného spoje v systému vrstva-substrát, resp. mezi-
vrstva-ochranná vrstva, a žádaných vlastností vrstev.

3. materiálové volby složení vrstev jako kombinace fyzi-
kálně chemických vlastností metalických, iontových,
resp. kovalentních sloučenin pro dosažení možné semi-
koherence v rozhraních (odstranění misfitu na rozhraní),
požadovaných růstových a fázových struktur, s cílem ře-
šení termodynamiky fyzikálně metalurgických procesů,
především studia difúzních jevů a vazebných interakcí
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ve vztahu k multikomponentním kovokeramickým skládaným a
yradientním povlakům.

Měření vlastností plazmatu a letících částic

Navzdory intenzivnímu úsilí ve výzkumu s dobou trvání
již 30 let, není problematika experimentálního studia plaz-
matu elektrických výbojů a matematického modelování zcela
zvládnuta pro analytický popis výbojového prostoru J14, 15,
16|. V současné době je velmi obtížné předpovídat teplotu a
rychlostní rozložení částic v plazmatu, rozložení proudové
hustoty Ô gradientu napětí, počáteční výstupní výtokové
rychlosti, laminárního, resp. turbulentního proudění |15|.
Odtud v/plývá bezpodmínečná nutnost měřit a ovládat hodnoty
těchto veličin, protože pouze jejich znalost a přesná volba
zabezpečí reprodukovatelné natavení a urychlení částic pří-
davného materiálu, a tedy reprodukovatelnou tvorbu povlaků
požadovaných vlastností.

Měření parametrů plazmatu

Proměření teplotních polí obloukového plazmatu se pro-
vádí pomocí emisní spektroskopie, strmý gradient spekter
emitujícího plazmatu je vysvětlován osově symetrickým plaz-
movým paprskem, plazma je v lokální termodynamické rovnová-
ze (LTE) |17|. Princip spočívá ve výběru charakteristických
spektrálních čar záření jednotlivých atomů především v pří-
padě použití monochromátoru s velkou šířkou pozorovací štěr-
biny. Použitím absolutní intenzity se předpokládá existence
rovnovážného stavu a naměřené populace exitovaných stavů
v plazmatu jsou v relaci s teplotou plazmatu dané oblasti.

V porovnání s teplotou měření rychlosti částic plazmatu
je podstatně obtížnější pro plazma atmosférického obloukového
výboje. Dopplerovské posunutí čar nemůže být zcela seriozně
užito, protože pro rychlosti menší než 1500 m/s je posunutí
velice nepatrné (vliv srážkových efektů a Stárkova efektu
rozštěpení čar vlivem silného D. C. elektrického pole). Pro
určení rychlostí částic plazmatu se úspěšně používá laserovská
dopplerovská anemometrie |18|, stejně tak s určitou specifi-
kou pro měření rychlosti částic přídavného materiálu |19|.
Výsledkem znalosti hodnot uvedených parametrů je informace
o teplotách plazmatu (až 20000 C v jádru plazmatu s velkým
teplotním gradientem v radiálním směru 4000 C/mm ) a jeho
výtokové rychlosti, jejíž zvýšení znamená podstatné rozšířeni
jádra horkého plazmatu, tzn. natavení částic probíhá s pod-
statně větší homogenitou se silným potlačením existence ne-
natavených částic, které jsou zdrojem četných vad v povlaku.

Původní výsledky v této oblasti byly dosažen^ na uni-
verzitě v Limoges (19, 20, 2l|. Získané poznatky umožňuji
vysvětlit a charakterizovat funkční závislosti potřebné pro
zvládnutí technologie nanášení povlaků požadovaných vlast-
ností .

Parametry ovlivňující termofyzikální vlastnosti povlaků

Ochlazovací rychlost substrátu a vznikajícího povlaku
má pro kvalitu především keramických povlaků velkou důleži-
tost. Autoři práce |22| ukázali pomocí rtg difrakce, že do-
padem prvních částic Al„0, na povrch substrátu vzniká
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vývoj lze vysvětlit zvýšením teploty povlaku s rostoucí
tlouštkou. Značnou pozornost je zde nutné věnovat problema-
tice volby a měření teploty substrátu, tepelných polí a cel-
kové energetické bilance v substrátu |23|. Důležitou roli
sehrává vliv tepelného výkonu plazmatu a tepelného výkonu
částic přídavného materiálu na výši ohřevu substrátu. Touto
problematikou se podrobně zabývá naše práce |24|, ve které
byla stanovena hod^^+i okamžitého tepelného výkonu, který
přináší dané množství ča'tic přídavného materiálu na povrch
substrátu, např. nástřik m prášku NiCrBSi plazmatem oblouko-
vého výboje o výkonu 26 kW přenáší částice přídavného prášku
na povrch substrátu pouze 975 W okamžitého tepelného výkonu.
Dále se podařilo teoreticky stanovit rozložení teploty T a
teplotních polí. Bylo zjištěno, že v procesu nanášení povlaku
teplota substrátu je spolehlivě pod teplotou fázových přeměn.
Výsledky jsou příspěvkem pro výpočet tepelných pnutí v povla-
ku a substrátu, určení vlivu T a teplotních polí na přilna-
vost, tvrdost, typy růstových a fázových struktur, možnost
difúzních pochodů.

Strukturní stabilita plazmatický stříkaných povlaků je
podmíněna požadovaným výskytem fází. V práci |25] je detailně
popsán vliv teplot plazmatu na výskyt fází Al„0,, které se
průchodem plazmovým obloukem různé teploty zásadně mění. Pro
dosažení kompletního natavení v celém průřezu paprsku částic
bez nežádoucích efektů přehřátí na bod varu nebo naopak ne-
natavení je bezpodmínečně nutné stanovit teplotu povrchu čás-
tic přídavného materiálu T . Metodika měření T s využitím
optické emisní spektroskopie na principu Planckova zákona a
výpočtů Wienerova a Wiener-Kalmanova filtru byla rozpracována
na našem pracovišti, naměřené výsledky na sestrojené fyzikál-
ní aparatuře přispějí k určení T |26], tím k volbě depozič-
ních parametrů s cílem přesné řízené volby fázových struktur
plazmatický stříkaných keramických povlaků |27|.

Perspektivní směry v oblasti plazmatický stříkaných povlaků

Mezi otevřené problémy v plazmatickém nanášení ochranných
povlaků patří otázky chemického složení vrstev, růstových a
fázových metastabilních tenkovrstvových struktur, problemati-
ka rozhraní především ve vztahu k multikomponentnim tenko-
vrstvovým systémům a speciálním řízeným mikrostrukturám.

Výše uvedené poznatky a závěry lze využít pro velmi per-
spektivní mul ti vrstvové depozice, kterými je nanášení skláda-
ných a gradientních kovokeramických povlaků a vrstev s říze-
nou porozitou. Skládané povlaky jsou charakteristické přesně
definovanými rozhraními, počtem mezivrstev, vzájemným míchá-
ním, s cílem maximální eliminace nežádoucích rozdílů fyzikál-
ně mechanických vlastností materiálu substrátu a povlaku, a
odtud zabezpečení vazebného spoje, strukturní stability, me-
chanické a korozní odolnosti povlaků. Kvalitativně novým
řešením je realizace gradientních povlaků, které jsou cha-
rakteristické souběžným pomalým úbytkem částic materiálu jed-
noho druhu (metalické sloučeniny) a nárůstem množství částic
materiálu druhého (iontové slouč.). Výsledkem je potlačení
efektu ostrého rozhraní, odstranění vysokých gradientů (ot,
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E, Y" ), nárůst krystalitů za vzniku kvazimetalurgického spo-
jení, kdy do vazby vstupuje kovová složka podobná materiálu
substrátu a kolektivní kohezi složek v přechodové zóně po-

--•vlaku ^ajištují oxidy iontové sloučeniny, jejíž množství
narůstá |28|. Teoretický rozbor a popis vlastností gradient-
ních povlaků není v současné době znám. Experimentální reali-
zace tohoto druhu povlaku je náročná z hlediska vlastního
principu postupu nanášení, vlastní provedení je podmíněno
možností přesného programovatelného řízení parametrů plaz-
matronu, znalostí funkčních závislostí vlivu depozičních
parametrů na výsledné vlastnosti povlaků |29|. Snahy o reali-
zaci gradientních povlaků směřují do oblasti ochrany proti
korozi a oxidaci za vysokých teplot s přibližně 3x větší
životností, než mají povrchové ochrany ze skládaných povlaků
í 30 | .

Materiálová volba pro ochranné povlaky odolné proti
korozi a oxidaci za vysokých teplot směřuje do výběru pří-
davných práškových materiálů především typu ZrO„ se stabi-
lizací Y„CL, Mgd, CaO, Al ?0 3 se stabilizací TiO?, dále
A l - O - S i ^ , SiC whisker f 30 | , Si02~Al203-Mg0 (Rordierit)
I 32] , MCrAIY(M = Ni, Co,Fe) pro ochranný povlak nebo vaznou
mezivrstvu ]33| s vysokou korozní odolností.

Závěr

Příspěvek je pokusem schematicky shrnout problematiku
technologie plazmatického nástřiku ochranných kovokeramic-
kých povlaků odolných proti korozi, oxidaci, vysokým teplo-
tám, elektrickým průrazům, mechanickým opotřebením, resp.
s možností získání široké škály nových specifických vlast-
ností. Za předpokladu úspěšného zvládnutí všech uvedených
funkčních závislostí je tato technologie schopna řešit řadu
současných problémů energetického strojírenství, elektro-
techniky, textilního průmyslu i lékařství.
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K. Vraňákovó, M. Pikna, J, Mosný

VPLYV TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA KORÓZNU ODOLNOSŤ
ZVAROVEHO KOVU OCELE 03Crl8Nil2Mo3

V chemickom, petrochemickom aj energetickom priemysle
sa v širokej miere využívajú aust«nitické nehrdzavejúce
ocele /ANO/ pre ich dobré korózne vlastnosti v agresívaych
prostrediach. Sú d ,.« r*,ima chemickým zložením a štruktú-
rou týchto ocelí. Pri vy obe a oprave zariadení je potreb-
né materiály zvárať, Čín dochádza k ich značnému ovplyvne-
niu. Zvarové spoje sú tvorené pretaveným zvarovým kovom a
tepelne a napaťovodeformačne ovplyvnenou oblasťou základ-
ného materiálu. V porovnaní so základným materiálom sa vy-
značujú rozdielnou štruktúrou, deŕektnosťou a stavom napä-
tosti a tým aj viac alebo menej zmenenou koróznou odolnos-
ťou.

Z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti jednotlivých
častí i celých zariadení sú ve,ľmi nebezpečné najma rôzne
štruktúrne a lokálne ty§y korózie ako#medzikryštélová ko-
rózia /MKK/f nožová korózia /NK/, korózne praskanie /KP/,
jamková a štrbinové korózia /JK a ŠK/.

Na koróznu odolnosť i ostatné vlastnosti ANO vplýva
zloženie základnej austenitickej fázy a prítomnosť delta
feritu, sekundárnych intermetalických fáis a nekovových
vkľúčenín /I/. Delte ferit, sekundárne kovové fázy a sul-
fidy o,vplyvňujú obrobiteľnosť, opracovateľnosť, mechanické
a korózne vlastnosti. Karbidy a v menšej miere nitridy a
oxidy majú zase mimoriadny význam z hľadiska odolnosti vo-
3i MKK, NK a medzikryštálovému KP. Vplyv zloženia, veľkosti,
tvaru, množstva, a distribúcie uvedených fáz v matrici môže
z hľadiska koróznej odolnosti nadobudnúť dokonca väčší výz-
nam, ako základné zloženie ocele. V /2/ sa napr. uvádza
výrazne nepriaznivý vplyv sigma fázy na koróznu odolnosť
níakouhllkových CrNiMo ocelí AISI 316L a AISI 317L voči WIí
vo vrúcej HNO^, ktorý sa prejavuje skôr, ako je možné sigma
fázu metalograficky identifikovať.

Mo je v oceliach prítomný prevažne v tuhom roztoku,
spomeľuje difúziu ostatných prvkov /3/» Za prítomnosti du-
síka zabrzäuje nukleáciu a rast karbidov chromú /4/. Spoma-
ľovaním priebehu znižuje dosiahnutý stupeň scitlivenia. Mo
prechádza pomerne ľahko z kovu do korózneho roztoku, v kto-
rom pôsobí ako vysokoúčinný anodický inhibitor tým, že
urýchľuje repasivéciu defektných aktívnych miest povrchu
/5/. účinnosť tohto pôsobenia Mo závisí nielen od jeho ob-
sahu, ale aj od obsahu Cr v oceli. Rast obsahov Cr a Mo sa
napr. prejavuje rastom odolnosti voči napadnutiu jamkovou
a Štrbinovou koróziou /6/. Zváranie však môže uvedený klad-
ný vplyv Mo celkom potlačiť. Je to dôsledok precipitácie
sekundárnych kovových fáz, ako sú sigma fáza /PeCr/, chi fá-
za /Pe^CrMo/, Lavesova fáza /Fe2Mo/, ktorá spôsobuje značné
ochudobnenie austenitických denaritov o Cr a Mo /?/• Podľa
/5/ možno vplyv tejto precipitécie výrazne potlačiť použi-
tím vyšáielegovaných prídavných materiálov pri zváraní.
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Príspevok uvádza výsledky vyšetrovania vplyvu tepelného
spracovania na zmeny v koróznej odolnosti vzoriek „čistého*
z varováno kovu /ZK/ základného materiálu /ZM/. zvarového
spoja /ZS/ ocele 03Crl8N112Mo3.

Experimentálna časť
Chemické zloženie materiálov je v tab.l. „Čistý" zvaro-

vý kov sa vyhotovil automatom pod tavivom ako mnohovrstvový
nevar na hranu dosky z materiálu 03Crl8Nil2Mo3 výšky 100 mm,
šírky 22 mm a dĺžky 290 mm. Naváranie sa robilo medzi mede-
né príložky chladené vodou s prídavným materiálom A 439
priemeru 2,5 mm a s tavivom VuZ 3UCr. Parametre navárania:
prúd 280-300 A, napätie 31-32 V, rýchlosť 20 m/h, príkon
21 kj/cm, interpas teplota 100 *C. Výška návaru 25mm. Vzor-
ky sa narezali kolmo na smer kladenia húseníc a upravili na
rozmer 23x20x2,8 mm. Štruktúra zvarového kovu bola austeni-
tickoferitická s liacim charakterom pomerne jemnozrnná o vý-
razaou orientáciou v smere tuhnutia. Objemovou magnetickou
metódou feritometrom FC-2 /teliesko priemeru 7 mm, dĺžky
60 mm/ sa stanovil obsah cca 8 % delta feritu.

Ealej sa pripravil zvarový tupý V spoj z 2 dosiek ZM
03Crl8Nil2Mo3, ktoré mali rozmsry 280x150x5 mm. štruktúru
ocele 03Crl8Nil2Mo3 tvorili austenitické zrná a pretiahnuté
ostrovčeky delta feritUj ktoré boli smerom do stredu po
hrúbke materiálu hustejšie, väčšie a dlhšie. Celý prieres
zvaru se urobil automatom pod tavivom s prídavným materiá-
lom A 439 a tavivom Vťfz 3UCr. Vzorky rozmerov 23x80x3 mm
/v strede po dĺžke 80 mm. so zvarovýat spojom/ ia narezali v
smere kolmom na zváranie a rozrezali napoly cez stred zva-
rového kovu na ro>:mer 23x38x3 mm.

Vzorky „čistého" zvarového kovu sa scitlivili pri
500 'C, 600 'C a 700 *C po dobu 1, 24, 100, 1000 hodín po
navarení /I/ a po rozpúšťačom tepelnom spracovaní 1050 *C/
1 h/voda /IIA

Korózna odolnosť „čistého" zvarového kovu sa skúšala
v 4 prostrediach:
a/ Streicherov roztok /25 g Fe^/SO.A + 1000 ml 50 % H„SO.,

var, 120 hodín/ á 4 J * 4

b/ 65 %-né HNO,, var, 1 až 5 cyklov po 48 hodín
/ASTM A262-64T, postup C/

c/ štandardný roztok podľa ČSN 03 8169 /HO g CuSO,. 5 H20
+ 100 ml H?SOÁ o mernej hmotnosti 1,84 g/em

J+ 1000 ml
destilovanej vody + Cu hobliny, var, doba skúšky 48 ho-
dín/

d/ 6 % FeCl, pri teplote miestnosti , 24# h
/ASTM G48-76, čiastočne upravené metoda B/.
Vzorky ZM a 2? sa scitlivovali pri 600 a 700 *C a skú-

šali v koróznych pi.strediach b/ až d/. Povrch všetkých VBO-
riek sa na rovinnej brúske upravil na drsnosť 0,8 až 1,6 ,001.
Po scitlivení sa vzorky obrúsili brúsnym papierom. Vzorky
podrobené rozpúšťaciemu tepelnému spracovaniu sa morili pas-
tou na ANO a brúsili brúsnym papierom.

Výslečky skúSok sa hodnotlili na základe stanovených
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koróznych^rýchlostí vizuálne a vybrané vzorky metalografic-
ky,. U metody d/ sa zmerala dosiahnutá maximálna hĺbka ko-
róznych jamiek a Štrbiny.

Výsledky koróznych skúšok sú v tab.2 až 4. Skúěky ZK
v Straichorovom roztoku v tab.2 preukazujú nepriaznivý
vplyv scitlivenia, predovšetkým krátkodobého pri 700 'C.
Predchádzajúce rozpúäťacie tepelné ^pracovanie má zjavne
značný kladný vplyv na zvýšenie koróznej odolnosti s potla-
čenie nepriaznivého vplyvu scitlivenia. Metalografická ana-
lýza na svetelnom : 4'_"skope preukázala, že u scitlivených
vzoriek ZK dochádza k ve mi silnej selektívnej korózii v
miestach siete pôvodného delta feritu. Rozpúšťacím tepel-
ným spracovaním vznikli zo siete delta feritu koaguláciou
izolované ostrovčeky, čím sa výrazne zvýšila korózna odol-
nosť zvarového kovu. Skúšky v HN0-, v tab.3 preukazujú rov-
naký charakter vplyvu scitliveniaJa rozpúšťacieho tepelného
spracovania na odolnosť „čistého" zvarového kovu, ako skúš-
ky v Streicherovom roztoku. Zvarový kov je po rozpúšťačom
žíhaní vynikajúco odolný v HNO,. V scitlivených vzorkách
koroduje selektívne sieť deltaJferitu. Počiatočné prudké
zníženie odolnosti krátkodobým scitlivením pri 700 *C sa
dlhodobejším zahrievaním nielenže potlačí, ale dokonca s*
dosiahne vynikajúca odolnosť. Zmenila sa aj leptateľnosť
siete delta feritu. Po scitlivení 1 h pri 700 *C sú pred-
nostne leptané hranice delta feritu. Po 24 h pri 700 "C
sa leptá celé plocha siete, v ktorej došlo k rozpadu delta
feritu.

ZH je v HMľU pomerne dobre odolný. Po rozpúšťačom
tepelnom spracovaní je jeho odolnosť vynikajúca. Na seitli-
veaie pri 700 *C nemá rozpúáťacie tepelné spracovanie
priaznivý vplyv. Krátkodobé scitlivenie pri 700 *C má oveľa
mene j nepriaznivý vplyv na Z,M, ako na ZK, pričom s rastom
času scitlivovania sa korózna odolnosť ZM zhoršuje. U vzo-
riek ZS je v stave po zváraní najviac odolné TOO a najmenej
ZK. Všetky vzorky boli odolné v roztoku c/.

Skúšky JK a ŠK v 6 % FeCl-s v tab.4 preukazujú náchyl-
nosť ZM aj_ZK na obe formy lokálnej chloridovéj korózie.
V ZM bol väčší počet aktívnych centier JK v jeho strede po
hrúbke, kde bol zároveň vyšší obsah delta feritu. Maximálna
hĺbke jamiek v „čistom" zvarovom kove v stave po navarení
je cca o 1/2 nižšia ako v ZM. Rozpúšťacie tepelné sprt.co-
vanie výrazne znížilo aktivitu primárnych centier JK v ZK
• to aj v stave po následnom krátkodobejšom scitlivení pri
500 «Ž 700 *C. V stave po zvarení je zvarový kov vo ZS ná-
chylnější na vznik JK, ako „čistý" ZK, ktorý bo1, pri navá-
raní chladený medenými príložkami. Dlhodobejším scitlive-
ním rastie početnosť aktívnych centier JK v ZM aj ZK.

Uvedené výsledky preukazujú výrazný vplyv tepelného
ovplyvnenia na koróznu odolnosť ANO a ich zvarových spojov
Potrebný je kompletný výskum ich štruktúrneho stavu a ko-
róznej odolnosti.
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Tabulka 1: Chemické zloženie materiálov v % hm.

Materiál

03Crl8Nil2Mo3

PM A 439
„Sistý" ZK

0
0
0

c
,024
,026

,032

Mn

1,
1,
1,

29
85
54

0
0
0

5i

,33
,30
,52

0
0
0

p

,024
,020

,017

0
0
0

S

,022

,009

,019

Cr

17,
20,
18,

94
19
43

Ni

14,
11,
12,

43
94
06

2
2
2

Ho

,90
,78
,83

Cu

0,09

0,05

0
0

N

,013
,018

PII - prídavný materiál, ZK - zvarový kov
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Tabulka 2: Korózia vo vriacom Streicherovom roztoku
scitlivených vsorlek „čistého" zvarového kovu:
I - bez, II - 8 predchádzajúcim rospdšťacím
tepelným spracovaním

Scitlivenie

T [*C]
-

700

600

500

t [h]
-
1

24

1
24
100
1000

100
1000

v K [g/m
Zh]

I

2,18

2,17

10,34

7,58

15,05

5,46
12,90

II

0,70

4,40

1,63

2,33
3,96
2,47
4,02

2,14
3,92

1/ vzorka sa celé rozpustila
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Tabulka 3: Korózia vo vriacej 65 %-nej HNO, scitlivených vzoriek: I - bez,
II - s predchádzajúcim roepúbťacím tepelným spracovaním

09

Vzorky

o
a

zv
ar

ov
<

ko
vu

la
d

n
í

e
ri

á
]

n
I.
Sou o.a a
H

>citllvenie

rfc]

-
700

600

500

-

700

600

-

700

600

t[h]

-

1
24

1
24

100
1000

100
1000

-

1
24

1
1000

-

1
24

1
100

1000

Ix48h

1

73
0

40
44
56

9

26
39

0

0
10

1
L17

0

20
24

9
11

,502

,10
,318

,02
,53
,20
,52

,20
,65

,286

,420
,120

,075
,553

,189

,730
,55

,50
,87

2x48h

6,870

0,336

15,37

0,290

1,683
51,665

1,135

0,288

59,61

22,05

I
3x48h

8,

0 ,

0,

7,

2 ,

o,

730

358

385

201

542

792

vK [g/m-

4i48h

9,

0,

0

3

1

940

374

,601

,630

,410

5x48h

0,393

0,846

1,735

•hj

Ix48h

0,

6,
0,

i:
10,

2,
4,

0,

li
o

104
0

4
13

1
1

105

210

37
272

238
580
69
02

38
04

188

,604
,910

,689
,926

,311

,720
,510

,016
,760
,64

2x4*Jh

0

12
0

0
16
11
16

5
7
0

13
65

0

0

9
30

1
2

,191

,23
,282

,98
,52

,158

,730
,069

,620

,122

,960
,920

,444
,245

I I
3x48h

0,127

0 328

1,350

8,29
11,16

0,148

1,321

0,259

2,147
2,652

4x48h

0,180

0,366

2,540

0,150

1,582

0,165

2,333
3,319

5x48h

0,181

0,421

3,020

0,151

2,101

0,194

2,687
3,952



Tabulka 4: Jankova a štrbinové korózia v 6 % FeCl-> pri teplote miestnosti
scitlivených vzoriek: I - bez, II - s predchádzajúcim rozpúšťacím
tepelným spracovaním

00
00

vzorísy
t

o

> P

ů
N

zá
kl
ad
né
ho

ma
te
ri
ál
u

zv
ar
ov
éh
o

sp
oj
a

^pitlť

r r°c]

-

700

600

500

-

700

600

-

700

600

t h

-

1
24

1
100

1000

100
1000

-

1
24

1
1000

-

1

1

I

vK[g/m2h]

5,33

16,70
29,27

13,85
18,08
25,01

21,62
14,90

6,65

5,27

2,78
20,85

12.H
5,39

7,37

3max C™]
ZM

1,05

0,96

0,86

0,91

0,78

0,33

TOO

0,86

0,65

0,81

ZK

0,50

0,87
1,10

0,67
0,68
1,03

0,78
0,81

oM
0,68

0,66

max í •>
ZM

0,57

0,52

0,26

0,35

0,32

0,38

TOO

0,48

0,18

0,31

ZK

0,24

0,53
0,66

0,26
0,42
0,67

0,55
0,42

0,50

0,43

0,49

I I

vK[g/m2h]

6,94

9,18
20,79

8,92
7,04

23,22

8,50
17,55

11,63

5,97
18,14

4,62
23,26

4,50

5,15

2,96

3max
Zlí

0,95

0,83
0,83

0,95

0,90

0,79

0,00

nun]

T00

0,00

0,91

0,30

ZK

0,00

0,00
1,10

0,00
0,00
0,93

0,00
0,88

oM
0,00

0,00

max
ZM

0,52

0,42
0,42

0,50

0,28

0,37

0,24

"mm]

TOO

0,15

0,19

0,31

ZK

0,54

0,65
0,50

0,62
0,56
0,76

0,601
0,60

0,15

0,40

0,17

1/ - 3 JMiky, 2/ - vela jamiek, 3/ - 1
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KOIÍOZNÍ PROOLIÍMY PARNÍCH TUľJlÍN

d v od

Koroze patří v současné době k nejzávažnější problematic
co parních turbín v jaderných i ve fosilních elektrárnách. U
parních turbín se ve velké intenzitě objevila na počátku 70.
let, v 80, létech patři k rozhodujícím problémům z hlediska
provozní spolehlivosti i íákladů v důsledku ztrát v provozu
a nákladů na opravy. Souvisí to jak se zvyšováním jednotko-
vých výkonu, tak i s parametr)' vstupní páry a se zhoršováním
kvality vody pro chlazení elektráren,

Z hlediska parních turbín jsou rozhodující 3 druhy
koroze:
a) korozní únava způsobující poruchy oběžných lopatek v ob-

lasti li'Llsonovy linie
b) napěíová koroze v oblasti l^ilsonovy linie, vyvolávající

trhliny v discích skládaných rotorů NT dílů turbín
c) korozně-erozní opotřebení částí turbín, pracujících v ob-

lasti relativně vysokého tlaku mokré páry, t.j, převážně
•ve VT dílech turbín na sytou páru,

V obr, 1 jsou schematicky sestaveny vlivy a parametry,
vedoucí ku vzniku trhlin v důslodku koroze. Příčina spočívá
v napětové korozi v důsledku agresivního působení koncentro-
vaných roztoků solí v oblasti primární kondenzace náry ve
spojení s mechanickými vlastnostmi použitých materiálů a s
konstrukčním řešením lopatek a disků. Společný vliv uvede-
ných faktorů způsobuje vznik důlků (pittinpů) na povrchu, z
nichž se vytváří síí mikrotrhlin. Za působení napětí vznika-
jí trhliny s možností následných lomů. Hlavní příčinou koro-
ze jsou nečistoty v páře - především sloučeniny chloru o so-
díku - jež se dostávají do okruhu především netěsnostmi v
kondenzátoru, ale i volbou nevhodného druhu úpravy kondenzá-
tu. Jejich chemickou reaktivitu zvyšuje kyslík ze vzduchu,
vnikající do NT dílů turbín v době odstávky. Časté odstavo-
váni způsobuje vlhčení a sušení úsad a tím zvyšuje jejich ko-
ro7 *•>' působení,

V následujícím textu jsou stručně sestaveny informace
0 korozním poškození částí parních turbín v provozu jader-
íých i fosilních elektráren v ČSSR i v zahraničí a uvedeny
prostředky ochrany proti korozivnírau působení páry.

Korozní únava lopatek v oblasti Vilsonovy linie

Jak ukazují zkušenosti, nebezpečnou se jeví oblast v
1 - s diagramu vodní páry, ohraničená shora teplotou páry o
1U - 20 °C vyšší než je teplota na mezi sytosti (závisJá
pouze na tlaku páry) a zdola 3 - 4 r;> vlhkosti páry [f] .

Podle rozborů EPIII (Electric Power Research Institute,
USA), došlo v létech 1070 až 1981 v elektrárnách USA celkem
ke 42.3 haváriím lopatek NT dílů parních turbín, V posledních
létech dochází průměrně ročně ke kO haváriím lopatek. Rozbo-
ry ukázaly, že více než 50 '<-• poruch vzniká v oblasti V/ilso-
novy linie a že v polovině případů se jedná o opakované po-
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ruchy lopatek určitého stupně [VJ. Provedené výzkumné prá-
ce v USA i v livropo vedly k závěru, že u běžně používané
12 '. chromové oceli snižuje agresivní koroze únavovou pev-
nost, lopatek na 10 - 20 ".', jo jí hodnoty, stanovené na vzdu-
chu,

V OSSli vznikly první poruchy lopatek v důsledku koroz-
ní ún.ivy v roce 1983 v předposledním, t.j. 3. NT stupni tur-
bíny 200 Ml; po 39 830 hodinách provozu. Poté v průběhu jed-
noho roku došlo k dalším 7 haváriím lopatek tohoto stupně
po 'l-i 023 až >9 000 hodinách provozu. Všechny uvedené poru-
chy vznikly na •'+ blocích z celkového počtu 1 <? provozovaných
bloků v C.SSR, Ve všech případech bylo zjijitono negativní pů-
sobení úsod chloridů na povrchu lopatek

V roce 1986 a 1987 došlo ku 3 dalším poruchám lopatek
3. NT stupně a to v elektrárně Počerady po 5000 a 7^82 hodi-
nách provozu u nově zamontovaných lopatek a v elektrárně
TuSimicc II. po 71 O87 hodinách provozu. Potvrzují se tím
zahraniční zkuSenosti, že doba do vzniku trhlin velmi málo
závisí na počtu provozních hodin j/lj t významný vliv má. hod-
nota meze kluzu a mikrostruktura materiálu lopatek.

Výzkum koordinovaný EPRI vedl k závoru, že titanová
slitina typu Ti - 6.VI - -JV je prakticky imunní vzhledem ku
snížení meze ún^vy v agresivním korozním prostředí £5/ . Je
proto radikálním řeSením z hlediska odolnosti proti korozi,
její mev. únavy je o 30 ';.. vyšší než 12 c

n Cr oceli, Dvě sady
lopatek 3„ NT stupně z uvedené titanové slitiny pro provoz-
ní ověření v r'mci úkolu I?VT sektoru enercetiky jsou v k.p.
SKODA ve stadiu výroby. Připravena je též sada lopatek z
oceli typu AK1 Ni, s větší odolností proti korozi,

U nových turbín je snížena hladina statického i dyna-
mického namáhání lopatek provozovaných v oblasti Vilsonovy
linie použitím robustních oběžných lopatek. Lopatky tohoto
typu jsou v provozu též v předposledním NT stupni turbín
220 MW na sytou páru (jaderné elektrárny Bohunice, Dukovany).
Při kontrole těchto lopatek po 6 létech provozu EBO byly
nalezeny pouze ojedinělé důlky rozměru 0,5 nun, u další tur-
bíny v irno po 0 létech provozu byl povrch lopatek zcela bez
korozních důlku [oj ,

Trhliny v discích skládaných TvT rotorů v důsledku koroze
pod napětím

Problém vzniku a rychlosti růstu trhlin v discích sklá-
daných WC rotorů, sestávajících z hřídele a z nasazených
disků, je považován ze rozhodující především v provozu jader-
ných elektráren, K prvním roztržení disku došlo v roce 19^9
v britské jaderné elektrárno Hinkley Point, Od této doby je
znár.io roztržení dn.lších dvou disků skládaných NT rotorů ve
fosilních elektrárnách. Trhliny v discích skládaných NT ro-
torů jsou známy z provozu elektráren ve Velké Britanii,
Austrálii, Jižní Africe, Kanadě, SSSK, NSJí, USA a ve Fran-
cii [7],

Trhliny v discích vznikají převážné v drážce pro axiální pe-
ro, v inístč vrtání disku, někdy v prechodu z náboje do disku
nebo v odlor ivací'-'.i otvorech (s] . Ľ materiálů používaných
k výrobě dif . skládaných NT rotorů je rychlost šířeni trh-
liny závis . na velikosti intenzity napětí a pohybuje se v
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1 1 fi
rozmezí 10" až 10*" m/s. Uvážujeme-Li možnost stanovit
ultrazvukem hloubku trhliny 2,5 mm, může být rotor provozo-
ván s trhlinami v discích středně po dobu 8 roků do dosaže-
ní kritické velikosti trhliny 25 až 80 mm Í9J. Rychlost ší-
ření trhlin značně závisí na mezi kluzu materiálu disku a
na př. při zvýšení mev.e kluzu zo 760 na 1220 MPa v 28 ','•• roz-
toku NaOH se zvětší 1000 - krát [7] .

Trhliny v důsledku koroze pod napětím vznikají pouze u
rotorů skládanýoh. Proto je ne př. v USA postupně vyměňová-
no více než 25O skládaných NT rotorů turbín v jaderných
elektrárnách (otáčL^ .C00 min" )za "integrální" rotory t,j
buď celokované (výkovky . ingotu o hmotnosti *t20 - 57Ú tun)
nebo svařované z nevrtan/ch disků a koncových čepů.

Ve fosilních a jaderných elektrárnách v ČSSR je v pro-
vozu téměř 100 skládaných rotorů u turbín o výkonu 110 až
500 MW. U žádného dosud nebyla zjištěna trhlina v důsledku
napětové koroze ani po 150 000 hodinách provozu, přestože
povrch disků pracujících v oblasti V/ilsonovy linie je - hlav-
ně u některých NT rotorů turbín 200 MV - značně korodován,
do hloubky až 2 mm. Důvodem může být umístění pera pro pře-
nos kroutícího momentu u turbín ŠKODA nikoliv v axiálním
směru, ale v radiálním směij, v oblasti s nízkým namáháním
od odstředivých sil [jo] .

Korozno-erozní opotřebení části VT dílu turbín na sytou
paru

Unos materiálu dílů statoru VT dílu parních turbín na
sytou páru je důsledkem společného působení chemických koroz-
ních procesů a mechanického poškození erozí. Jeho intenzitu
ovlivňuje řada faktorů, především parametry pracovní páry,
charakter proudění, konstrukční řešení, druh a kvalita pou-
žitého materiálu a chemické vlivy (pH, chloridy). Podle vý-
sledků některých výzkumných prací je únos materiálu ovlivněn
hlavně teplotou sytosti pracovní mokré páry a má maximum v
rozsahu teplot 150 - 190 C, (j1, 12, 1 'JJ. Hloubka únosu u
uhlíkové oceli v tomto pásmu se pohybuje v rozmezí ^,8 až
13,3 ram za 10 000 hodin provozu. Velmi výrazný je proces ko-
roze - eroze v úzkých Štěrbinách při proudění rovnoběžném
s povrchem materiálu, příčinou maximálního únosu je přechod
od laminárního proudění kapalného filmu k proudění turbulent-
nímu [i ̂J ,

U turbín ŠKODA výkonu 220 MV vznikly netěsnosti příru-
bových spojů vík VT rychlozávěrných a regulačních ventilů,
přírubových spojů VT parovodu a u vstupních nástavců páry
do VT tělesa. V obr. 2 je příklad poškození spojovacího šrou-
bu z uhlíkové oceli. Řešení spočívá ve výměně materiálu -
místo oceli třídy 11a 12 je použita ocel třídy 15 při sou-
časném doplnění ochrany těsnících ploch návary z nerezavě-
jící oceli.

U prvních dvou turbín 220 MW pro jadernou elektrárnu
Bohunice byla rozváděči kola VT dílu vyrobena z uhlíkové
oceli třídy 11, s ochranou v dělící rovině návary z nereza-
vějící oceli. Již po 6000 hodinách provozu bylo zjištěno
silné napadení částí z uhlíkové oceli korozně-erozním půso-
bením pracovní páry, návary poškozeny nebyly. Při opravě a
též pro následujíoí turbíny 2 20 MW byly disky i včnce rozvá-
děoích k 1 VT dílu vyrobeny z 12 % nerezavějící chromové



oceli., jejich stav po kO 000 hodinách provozu je zcela uspo-
kojivý.

1'ani.í netěsnost potrubí mezi VT dílem a separátory vlh-
kosti ( pracovní pára 0,'*5 M Po, vlhkost ľ] ',',) se objevila po
cca JO i..l,o hodinách provozu. Byla důsledkom proděravení sva-
řovaných secmentových kolen potrubí ̂  1200 min (síla stony
10 [mu ) , vyrobenóho z uhlíkové oceli třídy 11. Řešením je vý-
roba potrubí z plechu z uhlíkové oceli, hutnicky plátovaných
vrstvou nerezavějící oceli.

Celkově lze /-ošit problém odstranění korozně-erozního
poškození části statoru VT dílu parních turbín na sytou páru
použitím 12 fi nerezavějící chromové oceli.

MATE I X PROSTŘE^
složení \

\

teplota
aerodynamika

koroze !
E2d ( NAMÁHÁNÍ
n a P e t l t l > napětí za provozu

\ zbytkové napěty
'xvrubový účinek/

Obr. 1.

Obr. 2
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JUK A. C. , PO VAROV O. A,, LIÍIITCOČVA A. !,, MOGOMOLOV n. V. -"
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J. Hubáčková, K.Mazanec, V. Číhal

STRUKTURNÍ STABILITA A KOROZNÍ CHARAKTERISTIKY AUSTENITICKÉ
KOROZIVZDORNÉ OCELI TYPU 03Cr17Ni12Mo2

Austenitioké korozivzdorné oceli typu 03Cr17Ni12Mo2 sa
vyznačují velmi dobrou korozní odolností v některých silně
agresivních prostředích, avšak Jejich strukturní stabilita
Je oproti některým jiným typům auetenitickýoh ocelí snížena.
Nejen při dlouhodobé pracovní expozici za zvýšených teplot,
ale i při poměrně krátkodobém tepelném ovlivnění dochází k
preoipitaci sekundárních fází (sigma, 7 ~ f»^6Cr1Z^°t
"I (Lavea.f. )-Fo2Mo^a dal.), které zhoršují plastické vlast-

nosti a mohou ovlivňovat také korozní odolnost /I,2,3/.

Studium preoipitačníoh charakteristik,obzvlášť v podá-
teoníoh stadiíoh(kdy bývají často provázeny mikrosegregaoi
legujících,přip.průvodnýoh prvků) metodami elektronové mi-
kroskopie je poměrně obtížné.Proto bývá v elektronové mikro-
skopii využíváno korozníoh metodik,umožňujících nepřímou
identifikaci přítomných fází isa základe znalostí o jejich
korozních vlastnostech.

Metodiky krátkodobého působení standardního roztoku a
65% HNO3 za varu na tenké folie bylo úspěšně využito při stu-
diu preoipitačních charakteristik u oceli typu O8Cri8Ni1OTi,
kdy bylo prokázáno jak ochuzení o ohrom při zoitlivení,tak
také preoipitace titanem bohatýoh fází(při žíhání v oblasti
teplot 7OO~9OO°C) /k/

Chemické složení studované oceli je následujíci/hm.£/:

C - 0,024, Mn - 1,12, Si - 0,43, P - 0,036, S - 0,028,
Ni - 12,24, Cr - 16,54, Mo - 2,20, Ti - 0,03, N - 0,022

Vzorky z plechu válcovaného za tepla na tloušiku 6 mm byly
žíhány na teplotě 1050°C/2h/voda (A) a dále na teplotách
700**C a 8OO°C/do 50h/voda. Vzorky byly podrobeny korozním
zkouškám ve vroucí 65Í> HNO~fkdy byly stanoveny váhové úbyt-
ky v pěti 48 hod.cyklech aJtaké průniky koroze v řezu. Na
tepelně zpracovaných vzorcích byla provedena dále strukturně
fázová analýza pomoci světelné mikroskopie a transmisní
elektronové mikroskopie doplněné dodatečným leptáním tenkýoh
folií v 6556 HNOo za varu po dobu 15 min.Charakter korozního
napadení byl sledován pomooí řádkovací elektronové mikrosko-
pie (JSM 5OA).

Kromě toho byly vzorky ve stavu po rozpouštěoím žíhání
(A) svařeny elektrickým obloukem obalenou elektrodou
(THERMANIT GE-NSR) a nasazeny do prostředí obsahujícího
74ř3 - 84,5£ HNOo + 7-8$ NO, za teploty 72°C a tlaku 240 kPa
po dobu 3 měsíců. Současně byly za stejných podmínek zkouše-
ny i vaorky z oceli typu 08Cri8Ni10Ti. Cílem experimentu
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bylo x ohnrsktaru korozního napadeni usuaovwt na strukturní
stabilitu základního materiálu při krátkodobou přehřátí při
svařování.

Výsledky
Výsledky strukturně rázové analýzy a také hodnoty ko-

rozních rychlostí v závislosti na teplotě a době žíhání v
oblasti teplot 700 a 800°C jsou uvedeny na obr.1.

Je zde vidět, že v průběhu žíhání na teplotě 800°C se
hodnoty korozních rychlostí zvyšují jen zvolna,z ^=0,^7
(1 h) na vk=0,78(50:

 x .ľ^TOzní chování vzorků žíhaných na
teplote 700°C je odlišné. 12 při krátkýoh dobách izotermio-
ké výdrže(20 Kin.) dooház k prudkému nárůstu hodnot
charakter korozního napadení je převážně aesikrystaloý
Přitom detailně provedena strukturně fázová analysa nepři-
nesla údaje,které by rozdíly v korozním chování při žíháni
na teplotách 700°C a 800°C objasnily/5/. Bylo zjištěno,že
již při poměrně krátké době žíhání na obou teplotáoh(ooa
1 h)dooházl k preoipitaoi karbidů typu M03C5 na hr_n±oíoh
zrn, jejíž rozsah není přllii velký. Po 20 - 30 h žíháni
přistupuje v obou případech preoipitace f-Laves.ráze,sa
teploty 800OC kromě obou tSohto fázi preelpituje ještě fá-
ze X , jak je také znásorněno na obr.1. Při strukturné fázo-
vé analýze nebyly zjištěny takové rozdíly v četnosti a rozlo-
ženi preolpitátu, které by mohly zásadnía způsobem ovlivnit
korozní chováni ooeli za danýoh podmínek.

Určité rozdíly ve stava hranic zrn se ukázaly teprve
při působeni vroucí 65# HN0~ na tenké folie. Zatímco u
vzorků žíhaných na teplotě 600°C *e naleptávaly tenké folie
vcelku rovnoměrnému vzorků žíhcuaýoh na teplotě 700°C dochá-
zelo k přednostnímu napadáni hranic zrn, vedooolmu k jejich
perforaci již po krátkých dobách izotermické výdrže ca tep-
lo tš( 20 min,) , kdy elektronová mikroskopie neprokázala pří-
tomnost preoipitátu. Zrniny,probíhající na hranioíoh zrn pří
žíháni na teplotě 700°C mají zřejmě mikrosegregaoni oharak-
ter,který je možno u studovaných oceli přímo prokázat jen
experimentálně velmi náročnými metodami.

Těchto poznatků o souvislosti mezi mikrochamiokými změ-
nami na hranioíoh zrn a korozní odolností hranio zrn v sil-
ně oxidačních prostředíoh bylo využito k hodnoceni struktur-
ní stability studované ooeli v podmínkách krátkodobého pře-
hřáti při svařováni.

Hodnoty docahovanýoh korozních rychlosti při zkoušce
ve vroucí 65% HN0o(Huey test) a při dlouhodobé expozici
v prostředí HHO3+VO, jsou - v porovnáni s hodnotami dosahova-
nými u ooeli O8Cri8Ni1OTi(často náohylné k nožové korozi)
uvedeny v tab.1.

Z údajů v tab.1 je vidět, že hodnoty v^ jsou u svarů
z ooeli 03Cr17Ni12Ko2 zvýšeny již při zkoušoe ve vroucí
65% HNOo velmi výrazně,všechny ostatní dosahované hodnoty
jsou zvýšeny mírně. U obou oceli probíhá koroze po hrani-
oioh zrn základního materiálu,ve svarovém kovu extrakoí
feritu delta - obr.2. U ooeli 03Cr17Ni12Mo2 je napadeni
svarového kovu vyšší než u oceli typu O8Cri8Ni1OTi. Svarem
ovlivněné pásmo není příliš korozně zvýrazněno.Teprve při
dlouhodobé expozioi v prostřed! HK>3+N0xtkáy Je koroze
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Tab. 1

Korozní rychlosti v^/gnf*Ti"y a charakter korozního napadeni.

03Cr17Ni12Mo2

08Cr18Ni10Ti

Huey test

zákl.mat.

0,69

0,58

svar

3,881

0,889

dlouhodobá exp.

zákl.mat.

4,132

2,310

kor.nápad.

svar

napaden svaz*.
kovjovliv.
oblast sla-
bě

nožová koroze

svarového kovu vysoká-viz obr.3 je také korózni napadeni sva-
rem ovlivněné oblasti u oceli typu 03Cr17Ni12Mo2 poněkud vý-
raznSjší-obr.4a,b,avšak v žádném případě nedosahuje rozsahu
nožové koroze,zjištěné u ooeli 08Cri8Ni10Ti-obr.5a,b,

Lze usuzovat,že ve svarem ovlivněné oblasti dochází u
oceli typu 03Cr17Ni12Mo2 k částečné destabilizaci austenitu,
která je však ve srovnání s ocelí typu O8Cri8Ni1OTi zanedba-
telná.

Z uvedených výsledků je vidět,že využití korozníoh metod
při strukturně fázové analýze je velmi perspektivní,neboí při-
náší řadu informaci jak o struktuře studovaná oceli,tak také
o Její stabilitě za různých provozních podmínek.

Závěr

V práci jsou ukázány možnosti využiti korozních metodik
při studiu strukturní stability oceli typu 03Cr17Ni12Mo2 při
žíhání v oblasti teplot 700°C a 800°C a v podmínkách krátko-
dobého přehřátí při svařování.

Bylo zjištěno,že kritiokou teplotou žíháni,při níž de-
stabilizace austenitu je spojena se zhoršenia korozní odol-
nosti ve vroucí 65$ HNO3 je teplota 700°C.

Při svařování je rozsah destabilizaoe ve svarem ovliv-
něné oblasti poměrně malý a projevuje se-mlrnou penetraci
mezikrystalové koroze-teprve při dlouhodobé expozici v pro-
středí 74-85,5# HNO0+7-85& NO X za teploty 72°C a tlaku
240 kPa.
Seznam literatury; /i/,/2/ STREICHER M.A„- J.Elecírochem.Soc ,
2$, 1973,333,30,^74,77. /3/ GILL T.P.S. .GNANOMORIHY J.3. ,
PADHANABHEM K.A.-Corrosion NACE,43,1987,208. /4/ HUBÁČKOVA J.,
MAZANEC K., ČÍHAL V.VVODAREK V.-Vliv tepel,zpracování na
strukturně závislé korozní charakteristiky ooeli typu
O8Cri8Ni1OTi,2.konf.Přínos motalografie pro řešení výr.pro-
blémů,Karlovy Vary, 1985,262. / V HTJBXCKOVX J. ,MAZANEC K. ,
VOnÁREK V.,ClHAL V.-Vliv žíhání na tepl.700°C a 800°C na
strukturní stabilitu a korozní oharakt.oceli typu AISI 316 L,
7.metalografické sympózium,Vysoké Tatry,1989,552.
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Zo. ICLeprlík

PHOMÝV/CNÍ PR9TQ£NÉ 5ÍSTI TURBÍNY 200 m

Zanášení průtočné části TG je vážným problémem,který a.1že
ovlivnit nej'en ekonomii prevozu, ale v důsledku korozních pro-
cesů i životnost turbosoustrojío Protože není technicky možné
zajistit absolutní těsnost kondensátorů vůči chladící vodě3

v technickém měřítku nelze vyrábět přídavnou vodu abaelutně
čistou a zařízení okrĽ •"">da-pár® může být zhotoveno pouze
z oceli a slitin měffli /tedy ""©vů podléhajícím korozi/ není
p r i n c i p i á l n ě so? io ani vyrábět absolutně xistou
oéru pro pohon turbino

C 3 N u7 7402 a 07 7403 proto stanovují požadavky na jakost
kondensétusnapéječí vody a u bubnových kotla i jnkost kotelní
vody takj aby vyrobená pára byle t e c h n i c k y čistá o

Podle člo34 ČSN 07 7402 technicky ;;Í3t:' je pára^ z níž ne-
vznikají nánosy v armaturách a turbinách v y ž a á u j í c í
z á m ě r n é © o s t a v e n í t u r b i n v nebo kotle
k odstranění těcht© nánosů m i m o revizi zařízení í

Pod tímto zorným úhlem připouští 5SN 07 7403 v napájecí
v©á<? pro bloky EPOČ maximální obsah vápníku + horí í ku 6,25 smolo
kg , železa 20 ugokg s mědi 5 ugokg"* a oxidu křemičitého
20 ugokg „

Je třeba si uvědomit, že i pokud kvalita napájecí vody těm-
to požadavkům vyhovuje^ stále to ještě znsraená 2e za kalendářní
rok se i při u s t á l e n é m provozu vneae co okruhu vo-
da péra asi 116 kg oxidu železas 25 kg oxidu m

xdi a 83 kg oxi-
du křemičitého•> Tyto znečistující přísaáy teploraěnného aedia
se jednak EiDhou usazovat na vnitřních stenách regenerace n VBT°
ního generátoruj jeänak se nejen sechoničky strhávají, nýbrž =
při naäich parametrech párj' - i regulérně r@zpoušt§jí v přehřá=
té pářeD se kterou se dostávají dô turbinyo V prut©čné části
pedle přírodních zákenů s klessjícími parametry páry se z ni p©s=
tupne vylučují v pořaáí ©xidy měiip ©xidy Sfileze a oxiá kře-
mičitý a usazují se v p©d©bě nánosu na lopatkácho

stav čistoty páry /a tedy i vliv na 5ist©tu l©pa=
tek TG/ je ^sleäfticí komplexu specifických podmínek tožáá ©lek
trárrjyo V EPOS jsne měli v ainulssti véžné problémy s ©bsahem
kyslíku a mědi - viz C H - feteré se poáafil© vyřešit teprve pře
ch©dein as nerezové NTOo Problémy js@u áále se stanotrsvÓHÍm
stopených mn@žství některých prvlců /nsB?o rizikových chTeridů/j,
pro které elektrárnv RSESJÍ petřebnou analytickou technikuo
Uvítali jsme prsto mgPení čistoty vody a párysprevedené v ro-
ce 1988 v EPOC a ETU Výzkumným ústavem energetickým Č211 °
Neukázal ae tfýznataný r@záíl mezi EPOÔ a ETU2 ale při vyřazení^
BUK z provozu st|upl ©bsah chloridů z hodnoty mpřo 4S5 ugd
až na 14»5 ugo2"° 0

Wení-li možné výäe uvedené nepříznivé Jevy vyloučit),je nez=
bytnéaspon je minimalisevato Jsou v zásadě dvě možnosti s
a/ Technická opatření pro potlačení vzniku ndn@sů

=• udržovat co nejdokanalejSÍ těsnost kendensátorů turbinp

tuŕbsmappječek a letních chladičů vůči chladící vodě
- upravovat maximální množství turbinového kendensátu
Ataplavavacími a směsnými filtry



- co nejdokonaleji upravovat nřídavnou napájecí vodu
- minimal!sovat koroze vnitřních, povrchů okruhu voda-

pára kondicionsvánía nanájecí vody na optimální hod-
noty nil a redox-potenciálu

- TJim'TapiLisavat fclidov^ řcoroze těchto povrchů pM odstá-
vkách Lu3 suchou nebo mokrou konzervací

- "ži na j í z d n í Dl«ku po odstávkách a výpadcích neořipustit,
aby na turbinu byla ouštěna pára s horHírsi naremetry,n?ž-
orinouští ČSN u7 74<J3 V čiérucu 13-

b/Odr.;trsňí5vínl vzniklých nčnoeú
- bez demontáže TG
- oři revizi s demontáži TG

Narůstání tlaku za A-kolea, kteří se v minulosti v EPCČ
objevovalo nás přivedlo na myšlenku aplikovat čistění průtoč-
né části TG za provozu ve smyslu s&větakých zkušeností.
Pro spolupráci na technickém řešení jsme získaly nodporu VE
SKODA /technický rozvoj/ a tak mohlo být v rámci RVT úkolu VE
2K0ĽA 2. U-10-547-158 "Zvyšování ekonomie elektrárenských blo-
ků" /v souvislosti s vývojem k prodlužování provozních period
bloků aezi GC/ p ř i p r a v o v á n o a p r o v e d e n o
5.IV.1989 ve spolupráci provozu EPOÍ s výrobcea 5KODA ZE3
p r o m y t í průtočné části TG 6 cizí aokrou oarou s chem.
aditivem SYNTRCN B.

Podstatou nroraytí je využití působení chemického aditive
na nánosy snolu s aechanickya pusobenía kapiček vlhkosti ne je-
jich rozručení a odstranění,predevíím. sloučenin Cu,Fe a 3i.
fía jednotlivých lopatkách se vyskytuje dle nredchozích rozboru
celá spektrum těchto nánosu s tím, že u VT dílu je dominantní
Cu, u 3T Jílu Fe a u NT dílu Si. Problematiku nánosů,jejich
složení a výběr metod promývání popisuje Cľ 3 3 .

Od počátku byly nřípravné prfoe ne promytí a vTastní oro-
aytí situovány do časové souvislosti a GO bloku /objektivní
posouzení účinků promytí po otevření strojej eliminace oří-
padného vynuceného prostoje způsobeného zkouškou/,
V závěrečné fázi přípravy bylo po vzájemné d»hodS přistoupena
u TG 6 nejprve k dílčí zkoušce promytí 5T a NT dílu bez VT -
viz obr. 1, pro vyloučení aožných obtíží spojených s tfPT kotle
/zanesení produktu z VT dílu,případně lavinovité uvolnění vla-
atních nánosu v trubkáchj nakondensování póry v KPF odstavené-
ho kotle/. Plný rozsah promytí TG bude realisoaván až u bloku
č.4 v prosinci 1989, u B4 je plánována výračna MPP.

P r i n c i p promývání :
Cizí páre o parametrech cca 3,5 MPa, 335 C se upravila

na stav avttosti 3 MPa, 233 C napájecí vodou 160 G z aeziod-
běru napaječky.Pro dávkování Syntronu B d» svlažovací vody by-
lo použito pístové čerpadlo PAX /NDR/ s jemnou regulací dŕvky
a přenosnou nádrží cca 1 n»3 .Kontaminovaný kondencét byl z obě-
vypoužtěn minis okruh /není toxický/. TG byla provozována s od-
íazenou V Ľ i Nr regoneľací, MPP kotle na výstuou zasleoen.
K o n e č n á fáze přípravy /3 dny / ;
- klouzíívé odstavení bloku nu teDlotu přehř.párj' cc« 260 G
- ubuobí chladnutí TG,vsazení svlažoveže,vstřiků atd.
- instnlact a oíivení mařeni a vzorkovaní
- začlenení J.TT r.n výsturu z kotle po spálení uhlí
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Prtlběh technologických veli?in byl vybrán nejen s oh-
ledem nu vlastní promývnní ale i k možnosti respektování
výrobce pro tento mimořádný nrovozní stnv,£osud nerealiso-
vaný /rotorové chvění, teplota uvnitř VT tělesa aktivně ne-
nrotékaného,funkce odvodňovacích tras /.

Jednotlivé fáze zkouSky ^.TV.89 lze chrarakterisovat takto:
- nejetí stroje na prohřívací otáčky 1200.min" cizí parou
- krátkodobé vyjetí stroje na 3000.min" /pára 3KTa2355 C,
posouzení propustn^^' tra3y a rezervy pro funkci se svla-
ženou parou ,

- sjetí na 1200.min" * poaJ ipné snižování parametri p ť. ry na
3 MPa, 233 C T

- vyjetí na otáčky 3000.min"' svlaženou parou
- dávkování Syntronu-B s koncentracemi v póre pontupne: 10,30
mg.kg" , 30 mg.kg" spolu y kyselinou citrónovou

- konec dávkování ,proray tí Sis tou mokrou parou
- odstavení 3troje

Zhodnocení zkou3kv_

Byly odzkoušeny různé úrovně dávky Syntronu, včetně dáv-
kování s úpravou pH kyselinou citrónovou na hodnotu 4.Priběh
rozpouštění nánosu byl kontrolován unaly3ou vzorků, jednak v
laboratoři EPOČ nřímé stanovení, jednak následně v laboratoM
UVZU po rozkladu koaplexonáti. Volný komplexon nebyl již ve
vzorcích kondensáta nalezen,celkový obsah např. mrdi byl oroti
přímému stanovení cca 10 násobný-. Výsledky proiýv^ní jsou uve-
deny na obr. 2.

Koaiä»nelní prohlídkou ote^ŕeního stroje bylo konstatová-
no velmi dobré odstranění nánosů - z l»pstek ST a NT dílu neby-
lo možné provést vryp ani ster vzorku pro případný chea.rozbor.
Na druhou stranu nelze pominou okolnost, že rotory byly ve str»-
ji kratší dobu / ST rotor najel 23 651 hoí./ a 2e díky trvale
provozované doúpravě konÄensátu byl chemický režin bloku konso-
lidován. Tvrdáí a objektivnější podaínky pro provedení propla-
chu lze předpokládat u B 4»

Z á v ě r : 23couSka potvrdila reálnost navržené koncepce,podaři-
lo se zvládnout provoz TG na jmenovitých otáčkách ne cizí
/svlaženou/ péru i ověfit dávkování aditiva.Úspěšné vySistě-
ní ST a NT dílu dává dobré předpoklady pro ověření funkce n^
celé turbině - připrayujeae na B 4 EPOC v XII.89.Poděkování
si zaslouží pracovníci tech.rozvoje SKODA,zejména Ing.Bene-
dikt a dalaí.

L i t e r a t u r a : /I/ KLEPELÍK Z.-Provozní zkušenosti s pro-
DLeaatijcou metii v okruhu voda-pára,VITI.konference elektrárenské
chemie,tJstí n.L.,1985
/2/ JEHLIČKA P.-Výzkumná zpráva EGU č. 19 10 12 00
/3/ Program dílčí zkoušky proaývání TG 6 EPOČ cizí perou se Syn-

troneit B - VE Skoda, 1A989
/4/ DÍ15Í zpráva proaývání TG 6 EPOČ cizí parou se Syntronem B

- vyhodnocení - VE Skoda, 7/1989

Ing, Zienět Kleprlík, 5EZ - Bťív, 439 44 Počeraíy
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Z. Hanuš

SOUČ ,Sltí STAV VE VfROBĚ A F1Í0V0ZU KONDENZÁTOROVÝCH TRUBEK

Otázky kolem kondenzátorových trubek jsou téměř pravi-

delným tématem této konference. To svědčí o tom, že problémy

s volbou slitiny pro konkrétní podmínky, výrobní technologií

i provozem kondenzátorů jak v klasických tak i jaderných

elektrárnách stále přetrvávají. Řadu potíží se již podařilo

vyřešit, nebo je alespoň jasno jakým směrem by se řešení mělo

ubírat.

Do r. 1SK 6 nebyly s kondenzátorovými trubkami prakticky

žádné potíže. Teprve na konci 6O.tých let bylo zjištěno, že

v řadě elektráren, zejména severočeských a severomoravských,

jsou trubky napadeny selektivní korozí-odzinkováním, které

v krajním případě prostupovalo celou stěnou. Zavedení nedes-

truktivní defektoskopické kontroly počátkem 70. let, doplněné

o laboratorní zkoušky, umožnilo objektivně posoudit stav

kondenzátorových trubek v čs. energetice. Bylo zjištěno, že

ve všech elektrárnách jsou trubky z mosazi CuZn28AlSnMn dle

ČSN 42 3239 do různé hloubky korozně napadeny. Protože se

neosvědčil přídavek arsenu do této slitiny k zabránění odzin-

kování - naopak objevilo se interkrystalické napadení s ještě

rychlejším průběhem, bylo rozhodnuto zavést dOsvýroby trubky

ze slitiny CuZn20Al.s.

K řešení tohoto úkolu se podařilo vytvořit optimální tým

tvořený pracovníky výrobního podniku Kovohutě Čelákovice,

technologického výzkumu VÚK Panenské Břežany, korozního výzku-

mu SVÚOM Praha a uživatelů zastoupených především KLMS Chomu-

tov, ORGREZ Praha a některými elektrárnami.

Na znčátku 80.tých let byla v KO Čelákovice, jako rea-

lizační výstup rezortního úkolu RVT, zahájena sériová výroba

trubek ze slitiny CuZn20.,lvS s chemickým složením odpovídají-

cím tehdejším světovým normám. Vzhledem k nedostatku investič-

ních prostředků pro výrobce trubek, jsou trubky dodnes dodá-

vány bez finální úpravy povrci u a bez speciálního balení. V

současné době výrobce vyrábí cca 50 % slitiny CuZn20 vl2;.s
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a 50 % slitiny CuZnLôAlSnMn a uspokojuje tak v podstatě po-

žadavky čs. energetiky co do množství a rozměrů.

Bohužel takto positivně nelze hodnotit dosahovanou

životnost trubek. Výroba trubek ze slitiny CuZn28AlSnMn

je technickým anachronismem udržujícím se při životě díky

setrvačnosti, určité pohodlnosti a nedůvěře ke všemu novému

jak u výrobce, tak i u některých odběratelů, zejména v

oblasti strojírenství a potravinářství. Svou roli hraje i

podstatně vyšší cena trubek ze slitiny CuZn2O.12As, cca

75 Kčs/kg oproti 45 Kčs/kg trubek ze slitiny CuZn28AlSnMn.

Pracovníci energetiky však průkazně dokládají, že i

některé trubky ze slitiny CuZn20il2As nedosáhnou předpoklá-

dané životnosti 100 tis. provozních hodin. Taková je skuteč-

nost především v JE Dukovany, ale i v jiných lokalitách.

Na trubkách ce po relativně krátké době provozu objevují

příčné trhliny, event, i místní nerovnoměrné korozní napa-

dení. Podobné závady se neobjevily na žádných zkušebních

trubkách vyrobených v množství několika desítek tun při ře-

Sení úkolu a nasazených v různých čs. elektrárnách.

Nalézt příčiny snížení životnosti určité části trubek

a způsoby jejich odstranění je naléhavým úkolem jak z hle-

diska výstavby 1000 MVř bloků v jaderných elektrárnách, tak

i spolehlivosti provozu a ekonomicky přijatelné životnosti

stávajících zařízení.

Bohužel není respektováno doporučení pracovní skupiny

tvořené zástupci energetiky, Škoda, VTÍK, SVtfOM i KO Čeláko-

vice, která na základě příkazu gen. ředitele bývalé VHJ Ko-

vohutě analyzovala situaci a doporučila komplexně posoudit

jak vliv technologie současné hromadné výroby trubek, ',ak i

provozní podmínky v elektrárnách. Po ukončení činnosti VHJ

objednaly KO Čelákovice u SVTÍOM Praha pouze řešení vlivu slo-

ženi chladících vod v JE Dukovany a Temelín na životnost tru-

bek ze slitiny CuZn20Al2As.- Vlivem kvality trubek n^ jejich

životnost se nikdo nezabývá. Přitom bylo mnohokrát jedno-

značně prokázáno, že užitné vlastnosti kondenzátorových

trubek rozhodujícím způsobem ovlivňuje technologie výroby,

montážní a provozní podmínky. Poloviční zadání úkolu \nůže při-

nést pouze poloviční řešení.
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K řešení problémů kondenzátorových trubek také nepři-
spívá značná roztříštěnost zájmů a požadavků v resortu ener-
getiky. Týká se to zejména výstavbových elektráren, kče bu-
doucí provozovatelé mají extrémní požadavky, např. vyžadují
pouze titanové trubky, zatímco dodavatel i s ohledem na po-
měrně krátkou záruční lhůtu má snahu dodávat trubky, které
nakoupí bezproblémově v tuzemsku. Jedna strana vyzdvihuje
pouze hledisko spolehlivosti a bezpečnosti jaderné elektrár-
ny, druhá strana argumentuje převážně ekonomickými ukazateli.
Trubky z titanu jsou zhruba 3x dražší než tuzemské mosaz
CuZn20A12As a je nutno opatřit je za devizy. Že za současné
ekonomické situace převážilo hledisko investičních nákladů
je zřejmé.

Tato situace silně nahrává monopolnímu výrobci trubek
v ČSSR, který tak má zajištěn odbyt své produkce, nemusí se
zajímat o zvyšování kvality ani: o inovaci sortimentu. Již
před 4 lety byl ukončen vývoj nové mosazi, která by měla
nahradit zcela korozně nevyhovující, přesto však dosud objed-
návanou, vyráběnou a do elektráren nasazovanou mosaz dle ČSN
42 3239 CuZn28AlSnMn. Technologie výroby byla plně zvládnuta,
I .-o výrobce by tato slitina znamenala značný ekonomický efekt
v úspoře cínu. V nové slitin;ě jsou legůry AI + Sn + Un na-
hrazeny legůrami ,--1 + Si + As.

Laboratorní i poloprovozní korozní zkoušky prokázaly
podstatně vyšší korozní odolnost než má dosavadní slitina
CuZn28AlSnMn. Zkušební trubky byly v r. 1985 v počtu několik,
tisíc kusů nasazeny i do několika provozních kondenzátorů k
dlouhodobým provozním zkouškám. Bohužel energetika zajis-
tila pouze jedno defektoskopické kontrolní měření s nedosta-
tečným počtem vyjmutých trubek k laboratorním zkouškám. Proto
stanovisko odběratelů k nové slitině není definitivní, vý-
robce sám aktivně novou slitinu neprosazuje a výsledkem je
pokračování výroby mosazi CuZn28AlSnMn, i když její výroba
měla skončit již v r. 1987.

V oblasti špičkové mosazi CuZn20.vl2As na cslém světě
probíhají práce směřující ke zlepšení zpracovatelnosti, zvý-
šení mechanických vlastností i korozní -'olnosti. Modifiko-
vané slitiny niklem, chromém, manganem, zirkoniem, event.

i dalšími legůrami dosahují takových vlastností, že mohou
106



být používány v prostředích kam se dříve doporučovaly pouze

slitiny Cu-Ni event, titan.

I u nás byla vyvinuta modifikovaná mosaz CuZn20AlSiAs

s podstatně lepší tvařitelností za tepla, než klasická

CuZn20Al2.'-.s. Zvýšení tvařitelnosti se projeví u výrobce sní-

žením spotřeby nást ;jV úsporou energie při ohřevu před li-

sováním, menším množstvím vratného odpadu i širšími toleran-

cemi v předepsaných lisovacích podmínkách. Podstatným příno-

sem je to, že nedochází k tváření v mezních podmínkách mate-

riálu, takže je silně omezena možnost vzniku výrobních vad.

Vady typu trhlin a přeložek vznikající při lisování jsou

hlavní příčinou poměrně značného výmětu trubek při konečné

defektoskopické kontrole.

Přes veškeré pozitivní výsledky řešení výrobce KO Čelá-

kovice nepřipustil hromadné provozní ověření vyvinuté techno-

logie a tvrdošíjně lpí na hůře zpracovatelné slitině. Tato

zdánlivá nelogičnost je kromě vlastní setrvačnosti způsobena

i nerozhodným stanoviskem energetiky, která není schopna jed-

noznačně vyhodnotit v provozu nasazené zkušební trubky, přesto-

že prvních několik desítek tun bylo vyrobeno již v r. 1982*

Obavy jsou i ze schvalovacích řízení nové slitiny.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že se v průběhu posledních

cca 10ti let .podařilo rozšířit výrobní program našeho mono-

polního výrobce o celosvětově používanou mosaz CuZn20.12\s,

která však za určitých podmínek nesplňuje plné* očekávání.

Příčiny nejsou známy a způsob jejich hledání je chaotický,

nekomplexní a neskýtá záruky, že povede k jejich odstranění.

Víra, že jediná slitina vyřeší všechny problémy a bude univer-

sálně použitelné pro všechny provozní podmínky, je idealis-

tické a realita v celém světě vede k sortimentu několika mosa-

zi, několika slitin Cu-Ni a k titarovým trubkám. 0 vhodnosti

použití pak rozhodují místní specifické provozní podmínky, po-

žadavky na životnost a spolehlivost a investiční náklady.

Dokud u nás nebude fungovat plynulý tok informací mezi

výrobcem a uživateli kondenzátorových trubek jak o požadavcích

a provozních zkušenostech energetiků, tak i o výrobních mož-

nostech a záměrech výrobce a zejména dokud se obě strany ne-
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budou navzú^'sm příznivě ovlivňovat a vycházet si vstříc,

do té doby budou zejména uživatelé nespokojeni. Přesvědčili

jsme se, že při společném podílu na řešení výzkumu, výrobce

i uživatelů lze dosáhnout dobrých výsledku. Pro řešení sou-

časných problémů by bylo třeba obnovit komplexní tým řeši-

telů. Při zavádění mosazi CuZn20il2As byly koordinátorem KO

Čelákovice, při řešení otázek životnosti trubek by podobnou

funkci mělo převzít energetika.

\ng, Zbyněk Hanuš - Výzkumný ústav kovů-250 7O Odolena Voda
Pantnské Břežany
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J.Voáta, M Smrž a V.Hlucháň

STUDIUM KOROZE KONDENZÁTOROVÝCH MOSAZI

Napadeni kondenzátorových trubek sl i t in médi ze strany chladicí vody je
následující: rovnomerná koroze, bodová, erozní a interkrystalická koroze,
odzinkování a krozni praskání. Mezi faktory ovlivňující formu a intenzitu koroze
patrí nejen složení materiálu, ale i vlivy prostredí (teplota a složení chadící
vody, proudění). Některé prameny udávají, že mosazi s vysokým obsahem mědi,
které mají alfa strukturu, mají sice nízkou rychlost plošné koroze, ale jsou
napadány selektivní korozí pokud neobsahují přísady pro jej í potlačení. Hloubka
tohoto napadení se zvětšuje se solností vody, zejména ve vodé s obsahem
chloridových iontů. Koroze je podporována stejnými příměsemi jako koroze médi
(NH3, sloučeniny S, O a pod.).

Jak mosazi s vysokým, tak s nízkým obsahem médi mohou podléhat
koroznímu praskání, které může být vyvoláno přítomností amoniaku či amonných
iontů ve vodé za současného působení tahových napětí. Velikým nebezpečím je u
mosazných trubek znečištění vody organickými látkami, které spotřebují kyslík
a přítomností sirných redukujících bakterií, které tvoří ve vodě sulfán.
Nedostatek kyslíku ve vodě a přítomnost sulfánu znemožňuje tvorbu ochranných
oxidovýách vrstev a mosazi, zejména hliníkové mohou podléhat hluboké důlkové
korozí. Při působení H2S vznikají černé, necelistvé vrstvy sirníku. Největší
význam mají bakterie redukující sírany, které ž i j í v anaerobních podmínkách v
bahně i vodných prostředích. Mohou se vyskytovat i ve vrstvách s vyšším
obsahem O2, a to v místech, kde se vytvořila anaerobní prostředí. Vyžadují též
mírně alkalická prostředí (pH= 7-8). Využívají vodík z katodické korozní reakce
železa k redukci SO42- na S2-, a tím urychlují katodickou depolarizaci a korozi.

Rasy, plísně a houby, které se dostanou do kondenzátorových trubek s
chladící vodou, vytvářejí na teplosměnných plochách nárůsty porézního
charakteru, které velmi rychle zmenšují průřez pro proudění vody a snižují
podstatně přestup tepla.
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Na požadavek Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) byla provedena měřeni
potenciodynamických polarizačních kŕivek a elektrodové impedance v reálné
chladicí vodě u kondenzátorových trubek mosazi 77 AlAs, kterými jsou osazeny
kondenzátory v EDU. (Tato měření proběhla v roce 1988). Cílem bylo z j is t i t
korozní chování trubek v této reálné chladící vodě (stupeň zahuštění 2) a
následně u vod se stupněm zahuštění 3,4,5. Pro srovnání bylo měření porováděr.o
i s mosazí odpovídající ČSN 423239. Vyšší zahuštění by se významné positivně
projevilo ve vodohospodářské bilanci elektrárny.

Voda byla zahušťována ve vakuové aparatuře (Vacuum rotary evaporator -
type 350) při 45 'C. Po úpravě povrchu mořením byla elektroda umístěna do
elektrochemické cely jež byla naplněna reálnou chladící vodou. Po dobu jedné
hodiny byl ustalován korozní potenciál a pak změřeno frekvenční sppektrum
impedance a polarizační křivka. Na základě hodnot AE = Ep - EKOR můžeme
konstatovat, že provoz při vyšším zahuštění chladicí vody (3 a 4) by se neměl
projevit zvýšením korozní rychlosti. To nám potvrzuje i vzrůst resp. pokles
nízkofrekvenčního odporu resp. kapacity.

Tolik úvodem z prací, které byly v poslední době na naší katedře
provedeny a které se týkaly korozí kondenzátorových mosazných trubek. V
předkládané studii jsme se zabývali vlivem dusičnanů obsažených v chladicí
vodě na korozní rychlost kondenzátorových mosazí.

EXPERIMENTÁLNÍ CAST
Prostředí pro korozní zkoušky: Jako prostředí ke zkouškám mosazí bylo

použito vod označených SV, CHVI, CHV2 (všechny z JE Dukovany), kde
SV - surová voda, což je voda doplňovaná na JE z vodní nádrže

Mohelno. Obsah dusičnanů stanoven na 47.8 mg 1-'.
CHVI - chladicí voda I. a II. bloku, chladí kondenzátory TG-1, TG-2,

TG-3 a TG-4. Obsah dusičnanů stanoven na 96.6 mg H .
CHV2 - chladicí voda 111. a I V. bloku, chladicí kondenzátory TG-5 až

TG-8. Obsah dusičnanů stanoven na 141.8 mg H .

Použitý materiál
Pro práci byly použity kondenzátorové trubky z mosazi s obsahem mědi 70

a 77 %.
Přístroje a zařízení
Electrochemical Interface EIC 1186, Solartron- Schlumberger
Microprocessor Voltmeter MV 7065, Solartron- Schlumberger
X-Y Recorder 7047 A, Hewlett Packard
Voltage Scan Generator, Wenking Model VSG 72
Rotační disková elektroda RDE, Laboratorní přístroje k.p. Praha
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Termostat U 3, VEB Prufgeretenwerk Dresden

Pracovní postup
Měření anodických částí potenciodynamických polarizačních křivek byla

prováděna v tříelektrodovém zapojení. Jako pracovní elektroda sloužila rotační
prstencová elektrda. Z mosazných kondenzátorových trubek byly vyříznuty
prstence o délce 1 cm a průměru 2.2 mm. Plůocha pracovní elektrody činila 6.28
cm2 Jako referentní elektroda byla použita nasycená kalomelová elektroda, jako
pomocná sloužila platinová síťka, umístěná koaxiálně vzhledem k pracovní
elektrodě.

Povrch mosazného prstence byl upravován před každým měřením brusnými
papíry 51A /O a 4/0, čištěn v ultrazvukové lázni nejdříve detergentem, potom
metanolem. Nakonec byl prstenec opláchnut acetonem. Upravený prstenec byl
nasazen na teflonový korpus rotační elektrody, opatřený bronzovým pružinovým
kontaktem.Podtékání bylo zabráněno těsněním. Korpus s prstencem byl
našroubován na hřídel rotační elektrody a rychlost rotace upravena na 1000 ot
min-1 (použití rotační elektrody bylo voleno vzhledem k simulaci
hydrodynamických podmínek pří provozu). Po ustálení korozního potenciálu byla
provedena měření polarizačních křivek.

Současně bylo provedeno měření metodou hmotnostních úbytků. Prstence
zmíněných rozměrů bylu mořeny v HNO3 p.a. zředěné destilovanou vodou v poměru
1:1, opláchnuty destilovanou vodou, acetonem a osušeny. Takto upravené
prstence byly exponovány v zkoumaném korozním prostředí (SV,CHV1,CHV2) po
dobu I týdne pří teplotě 42 *C. Po vyjmutí byly očištěny v ultrazvukové lázni od
vzniklých zplodin, opláchnuty destilovanou vodou, osušeny. Hmotnostní rozdíly
byly stanoveny vážením před a po expozici.

Výsledky a dlskuze
Polarizační potenciodynamické křivky byly hodnoceny pomocí potenciálů

průrazu Ep, které byly odečítaný z průběhů anodických částí pomocí dvou
kritér i í , Jednak extrapolací polarizační křivky do nulových hodnot proudu, Jednak
pří usanční proudové hustotě ( 1 = 0.2 mA cm-2). vedle potenciálu průrazu byla
dále stanovena abosutní hodnota rozdílu potenciálu průrazu a korozního
potenciálu I Ep - Eo I. Obě veličiny Jsou uvedeny v Tabulce !, spolu s korozními
potenciály pro oba typy sledovaných mosazí. Z uvedených hodnot, zejména z
rozdílů potenciálů Ep - Eo, Je patrný malý vliv dusičnanů ve vodě na velikost
imunní oblasti anodické části polarizační křivky. V Tabulce II Jsou uvedeny
hmotnostní diference po expozici obou typů mosazí v chladicích vodách. Kladné
hmotnostní diference Jsou vysvětlitelné tvorbou adherujících vrstev na površích
mosazí a jej ich hodnoty se v jednotlivých případech příl iš neliší.
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V Tabulce l i l jsou uvedeny diference obsahu médi a zinku v chladicích
vodách resp. v chladicích vodách po expozici obou mosazí. Obsah médi a zinku
tedy v tomto případě respektuje úbytek materiálu korozním procesem.S
výjimkou obsahu mědi po korozních testech mosazi MS 70 nemají zvyšující se
obsahy dusičnanů v chaldicich vodách vliv na zvýšení kinetiky rozpouštění.

ZÁVÉR
Elektrochemickými a gravimetrickými metodami byl testován vliv

zvýšené koncentrace dusičnanů v chladicích vodách na korozní procesy mosazí
MS 70 a MS 77.

Shodně bylo konstatováno, že dusičnany do koncentrace cca 200 mg I-'
neovlivňuji kinetiku rozpouštění obou druhů mosazí i když za vyšších
koncentrací lze očekávat korozně stimulující vliv dusičnanů i.

Seznam literatury: IM Corrosion Data Survey, 6 th edition, NACE HOUSTON,
Texas 77027, 1967

Tabulka I.
Výsledky polarizačních měření

MOSAZ

70
70
70

77
77
77

VODA

SV
CHVI
CHV2

SV
CHVI
CHV2

stanovené pří
1 • 0.2 mA cm-2

EP

mV

115.6
112.6
120.0

160.0
146.8
140.3

Ep-Eo
mV

198.0
207.6
228.5

216.7
217.8
227.0

Eo
mV

-82.4
-95.0

-108.5

-56.7
-71.0
-86.7

stanovené pomoci
tečen

EP
mV

1048
85.3

107.5

127.6
121.0
114.9

EP-EO

mV

185.8
180.3
216.0

1842
192 0
201.9
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Tabulka II.
Hmotnostní rozdíly při expozici. Vzorky 01,02,03 jsou prstence z mosazi s 70%
Cu v SV.CHVI.CHV2. Vzorky 71,72,73 Jsou prstence z mosazi s 11% Cu v
5V,CHVI,CHV2.

Líslo prstence

01
02
03
71
72
73

Rozdíl hmotností
g

0.0043
0.0032
0.0035
0.0042
0.0030
0.0034

Tabulkám.
Obsah Cu a Zn v reálných vodách po expozici mosazi. Vzorky označené 01,02,03
označují vody SV,CHV1,CHV2 zahuštěné po expozici mosazi s obsahem médi 70%.
Vzorky označené 71,72,73 označují vody SV,CHVI,CHV2 zahuštěné po expozici
mosazi s obsahem mědi 11%.

VZOREK 01 02 03 71 72 73

OBSAH Cu (mg 1-)) 0.18 0.15 0.24 0.30 0.12 0.23

OBSAH Zn (mg I-') 0.14 0.05 0.05 0.12 0.09 0.11

Doc.lng.Jan Vošta.CSc, Ing. Milan Smrž, Ing.Vít Hlucháň.CSc.
VSCHT, katedra energetiky, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6
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A'IP A. Ivo J l^ l lFK. Vit HLUIHAK

,7AKIADM TEORETICKÉ POZNATKY O KOROZNÍM PORUŠOVANÍ MATERIÁLŮ V
JADERNÉ ENERGETICE

PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLŮ ZA ASISTENCE PROSTfiEDÍ
h l í n o u zivaínych odstaveni komponent ťakovycn okruhů Jadern-,.:r.

u,pk •;! ar-f i- ť?i 31 SOM doprovázena vysokým i nakiauvnaopnyjanahradm zaroi e energie je
vzniK tmiinzďasisténcrijkúinmoprostředKEnvironmeritany - Assisted Cracking, EAC,
Environmental Sensitive Cracking, ESC) Jedná se o souhrny název prG poruíuvjr.i
zoiw.^iv ^ ' e ^ i m defektu (trhliny) v korozním prostředí Z3 statických ^ebo dynamických
ncjminek v zahiadnim děleni se tedv jedna o korozní únavu (.Corrosion Fatigue, CFJ a
t> or.-.zni prasKjni (Stress Corrosion Cracking, SCC)[3] v rnnona případech vsak složité
ijřdrr inky zatěžovaní vedou k vzájennné kombinaci těchto typů porušováni 3 docnazi i

: m p i i k o v a n é | ů

-• projůzmcr. podmínkách primárního okruhu ladernvcr, elektráren |e
iťi h j!'ii£iTu£ růstu trhliny vy světí ovžnsoucasným působen ímdvouzáK. iadmch it-vů
xodickrhorozpouštěni 51- luzovych stupňů(sMp-dissolutloň, Které půsorn na povrchové

C' -1981 -
í hydrogen embritt lement). k tereov I ivňuieceiouoDiast napěti or ed

MODELY RŮSTU TRHLIN
/ I / jechupďrar.iětriLkv prístup :ineárnť--f lascicke lomozemčcnaniKvíLĽLľD ]t-

neijeciľiodi^.írri pofrf-rr. . luu Korozního prostřed' na šíření trMi.o Celv prcces je zde
vyjadřován závis los t i rychlosti širenf t!~ni!nvn3f3Ktori.MntenzUyn3p^t! 3 'ez

r j j tomto 111 ĉ cr r.ém vztahu je založen inspekční kód ASME - sekce XI. príioh3 A -
obr 1 pro hodnocen' únavových vlastnosti materiálů používaných o^v v7roDu reaktorovr
tlakové nadoDy v torní o oripaae není účinek xorozmno prostredí ŮO vztanu zanesen a vliv
korozního prostředí se posuzuie podle ]eho působeni na tvar kŕu-ľv da/dN-AK. Kerou
posunuje k vyšším rvchlosiem velmi významov vliv ma)i dalst faktory (frekvence
:atĚío^án:í. parametr dSvmetnecykluR. tvarzatěžovací vlnvatd ) V některých případech
se objevuje tľv piate, časové závislý růst trhliny, nezávislý na faktoru intenzity napěti
všechny tyto vhvvse odstraňuji měřením rychlosti růstu trn lín v nejtvrdsicn provozních

ľ těchtc důvidů se jednoparametncký model neuk.azuie ]3ko ne;vhodné!Éí 2
poslední výsledky zkoušek korozní únavy vyjadril p odstup od údajů uverejneivch v A í ^ E -

i - příloha A

,'H/ Mezi první pokusy o zaneseni vlivu i-.orozr.iho prostředí do popisu rychlosti
sirem trhlinv ov i j hnearf.' superpozice Siřeni únavové trhliny v inertmm prostředí a růstu

n statickém zaf.zeni v korozním prostředí /WFI.LANDE'5- ;969/l4j

114



• 1 . 1 i l l I

dNJcF

Přírůstek délky trhliny za jeden cyklus při cyklickém ľatéiovďni v korozním
prostředí je dán součtem přírůstku délkv za Jeden cyklus v inertním prostředí a přfr ustkem
délkyodpovídajícístatickémuratěžovánípoďobujednohozátěžnéhocyklu

I — I -I — I I — Kit) dt
[dNjrykl.kor [dNjcykl.inert I dt

Tento vztah ma zasadni vyznám pro kvalitativní vyjádřeni vlivu prostředí
Umožňuje vypočet rychlosti šířeni únavových trhlin v korozním prostředí (iP|iz přimf-
měření Je náročné) z Jednotlivých složek Vztah je používán v různých modifikacích. Které

f vliv parametru asymetrie cyklu R (AKerr = AK R). frekvenci f[5]

nebú[6J

I da
D . f ( l - R ) *

cykl.kor

/III//MCEVILY. WEI - 1972/ rozdělili proces korozní únavv na 2 základní tvpv
-skutečná korozní únava (True Corrosion Fatigue, TCF),
-unavazpůsoDenakorozmmpraskánim(Stress Corrosion Fatigue.SCF)

V praxi mohou nastat 3 případv(7] - obr 2
- skutečná korozní únava (TCF), která probíhá při intenzitách napětí menších než K|Scc ( K m „
í Kiscc) a současné dochází k synergickym účinkům korozního prostředí a cyklického
zatěžováni,
- korozní únava způsobena praskáním (SCF) probíhá za podmínek kdy KmaK > Kiscc. V
případě, kdy KmĚt v Kiscc neni výrazný vliv prostředí pozorován Tak tomu je zhruba v
systému ocel-vodík Ve všech ostatních případech je šířeni i pro oblast pod Ktscc korozním
prostředfmovlivněnostejnéintenzivněJakonadKiscc v této oblasti je výklad nejasný a je
nutno se spoléhat na přímé experimentální ověřenf[8]. Obecně šířeni tohoto typu závisí na
AK, Kmax, frekvenci f, parametru R a vliv těchto parametrů může být popsán lineárním
superpoz ičnímmode lempodl ebodu/ l i / .
- lineární superpozice TCF a SCF

Vliv korozního prostředí na proces šířeni trhlin je založen v případe TCF 1 SCF
na stejných mechanismech Výsledný efekt Je však rozdílný TCF a únava v inertním
prostředí se odlišují v hodnotách C a m Parisovy rovnice Křivky pro Inertní a agresivní
prostředí mohou navzájem konvergovat, divergovat nebo být paralelní Pro SCF je

U5
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/I V/ ,AUSTEN WALKER - I97ľ/f9] prepracoval; Dreocnozi model nď základe
ui/any, že TCF a 5CF jsou konkurenční procesy a neplatí mez! nimi princip lineární
superpozice vytvoril i tzv The Process Competition Model. Her/ je založen na
predpokladu, že proces porušovaní řidl ta slozKa, ktera je pri dane hodnote AK rychlejší
Dale je možno konstruovat krivky šírení korózne unavovycn tmi in a tirn preapovia3t jejicn
chovaní i pro různé kompi nace parametru asymetrie cyklu R a í rek vence f

\J oblasti plato křivky rychlosti šíření (obr 3) je mcír.u záv.i loit po
vvrazem

I H . I

K
a pro určeni prahových hodnot AKjednotlivychobi3St1p!3třvzt3ny

AK = ^scc (1-R) počátek křivky.
AK = k{, ( l - R ) oblastplatc.

AK = ÍŠC ^! - R) oDlastzávéreilnéhotornu

Pro wpočet prahové hodnoty AKp, která určule počátek oblasti plato Isou
navrhovány různézávislostipodletypumaterláluadalších spec if ickvcnpodrnínek
AKP ~- KpfR,o) ( l - R) [9],
AKP = 20 (1 - R) [ 1 0 ] .

AKP = 2 + 22 ( i - R) [ 1 1 ] - Obr A

HodnotaAKp je C^/ánď do souvislosti i prahovou hodnotou A h Í A C . r.aJ kterou ^e
začíná uplatňovat asistence prostředí při šíření trhliny Růst trnimy již není ř:'zer,
jednoznaíntíaKtořem intenzity napětí, aiedocháríKčasověráviEiénu^siu

HodnotďKEAC • KisCca ie dánapřekročenim kritické rvcniosť deformace na Cele
tr ni inv. kdv prask ani oxidického fi lmu je rychle iši než pasivace[ 12]

ve vodném prostředí prahová hodnota ÄKp souvisí ;e zménou módu poru
která souvisí s přechodem od tahového ke smykovému módu Dominantní smykový mód v
etapě ľ 3 male telo trhliny v etapě I l imituj í působeni prostředí na če'c trhliny! 13J Zrnina
rnoau porušovaní souvisí se změnou stavu nap latest ína cele trh I triy Mecnant srn us lomu bude
za 3ČL r.3 Korozri:!'; pr;:if'ec!i a na ucméru v t i ík js í ! oiastí^xe z:r;V r.. :?-.;>. jstru,ti jr r!r;-
^jrur-vtrCiTií M]

Precnoa mezi TCF 3 5CF je určován hodnotami frekvenci i a oar"3rrieti u H
Teoretické wsiedk v na zak lade tohoto mooelu dava|1 většinou vvsii ^vsitJkv než v případe
experHier>tďlnich •.'ýzkumů Je to způsobeno tím. že v teoretickém modelu se uvažuje
maximální nodnotaAK v cyklu ve skutečnosti vš3k hodnota AK v cvkiu kolísa v rozsahj
Janem parametrem R node! umožňuje vypočet celkové životnosti materiálu při znalosti
růst u trhliny za stát ickycni dynamických podmínek v daném kcrozm m prostredí

/V/ Značnéiiocokrokupřiposuzováníkorazníodolnost 1 mjteruiúzastatickvcn



3 dvnamiďych podmínek DV'O dosazeno zavedením veličiny rychlost aerormace na čele

trhliny C i : r /KRAFFT. M U L H E R I N - 196y/. ktera ma prímou souvislost s c y n i c k o u i
stat i ckou p l ast i ckou def ormac i na čele trhl iny a s praskáním oxi dl cke vrstvy na čele trhl iny
Pou5ití rychlost i deformace ri3 čele trh l iny jako jednotícího mechanického parametru mezi
SCC a koroznf únavou Je založeno na predstave, ze rychlost růstu trh l iny ve vode v reaktoru
j e kontrolována frekvenci praskán loxi dl ckŕho f i l m u V?,oučac.nŕ"dooAspvtetopi nMpmatirp
vyuzivánŕkolikamožnostlpoužitldeforniďčné ry ch los t nichparanietrú

Rychlost deformace na čele t rh l lnyeCT je definována vztanem[ 11 ]. [ i s ]

C C ľ " Š " ďT^AK "ďT/

kde 5 Je rozevřeni na čele trhliny (CTOD ) Na obr5 jsou uvedeny grafické závislosti
rychlosti deformace na čele trhliny na čase x v průDéhu jedné periody T pro sinusový a
trojúhe'níkovýľyklus

Dalším parametrem je průměrná rychlost deformace t AVG (za íeanucenoduT),
která je definována vztahem! 15]

as 2 , i

Na obr6 jsou uvedeny grafické závislosti průměrné, maximálni a minimálni
hodnoty rychlosti deformacev závislosti na parametru asymetrie cyUu R

Tento přístup je zejména aplikovány oblast i časové závislého růstu trhl in da^dt
-plato, fcaemocfe/precfpofcřáďáarrenftmřínvť-etvartrfř í í

da _ . *n • da _ I da

ď T A CAV6'CT a = ďľ = Ť dŇ

kde rychlost deformace na čele trhliny /SCOTT - 198 ľ je funkcí nábehové část i cyk lu T a
parametru asymetrie cyklu Rf 11 ]•

ČAVG* - f • l n [ l - 0 5 ( 1 - R ) 2 ]

6ABETTA. caLL£N[f6juváoíéjí vramcí tohoto motfeíuvztan

U7



A / L 1 D 1 D n o r • v -.

y oblasti Casove závislého růstu trhl iny- plato dochází k interakci anodického
Ó únavy v teto oblasti isou smérodatné 3 faktory elektrocnemie systému.

mrevřeni na Cele trhliny 6. rychlost deformace na čele trhliny c CTÍ 1 ?]

Další možnosti vypočturycnlosti deformace načeletrniinvjsouuvedenynapr v
[181

Ustup od inspekčního k.ddu A5Í1E byl způsoben nevhodnosti Parisovy rovníce pro
popis praskám za asistence prostředí v současné dobé se v literatuře objevuji popisy pro
rychlost Siření únavových trhlin v korozním prostředí, které zahrnují vliv prahové hodnoty
AKth. parametru asymetrie cvklu R a průměrné deformační rychlosti na čele trhliny v
tahové část! únavového cvk lu. napři 19)

da _ , .

dN
= C, (AK t h ) n

kde vyraz í i - x/T) zahrnuje výsledky mezi O a i

Modely zahrnující rychlost deformace na čele trhliny nevyhovuji vsak z
praktického hlediska pro hodnocení odolnosti proti porušování šířením trhlin! 12] Jako
výhodnejší se Jeví modely s časovou základnou (Time-Based Model) /SHOJI - 1981 /, které
uv3déji vzájemnou souvislost rychlosti šířeni únavových trhl in s časovou základnou v
inertním a vodném prostředí ve vztahu[20]-

dal v | 1
dtjwater L c t t J i n e r t

N - 3 =2 f 1 ^ 1 -2 f |c (Ať
[dtjinert. water i,w [_dNji, w L

I . VY

i- j m e n . water i,w I J J ^ J I , w
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i J i ř iček a J Congietori

INICIACE TRHLIN U REAKTOROVÉ OCELI TYPU A533B V OXYGENOVANÉ VODE PRI
TEPLOTE 250*C

C (I práce
- určit úlohu Inkluzí, času zkoušky, rychlosti deformace na kritickou deformaci iniciace
trhliny (KDIT) v oceli reaktorové tlakové nádoby typu A533B exponované v oxygenované
vodě (45 ppm kyslíku) pŕl 250'C
Důvody pro prác)
- Je známo, že v průběhu zkoušek s pomalou konstantní rychlostí protahování (SSRT) k v
prostredí BWR, k iniciaci trhlin dochází po překročení několika procent plastické
deformace
- ve stagnantní čisté vodě s vysokou koncentrací kyslíku za podmínek provozu BWR Je
možno očekávat snížení hodnoty KDIT.
Je tedy nutno zodpovědět následující otázky
- Iniciují se trhliny pouze v místech Inkluzí ?
- Mohou se trhliny iniciovat za statického zatížení nebo Je dynamické deformování
nezbytné ?
Metoda zkoužek

Práce byla provedena na vzorku zahraniční oceli pro reaktorové nádoby typu riarrel
Freres A533B, tavba č 63758*1. Metalografické vzorky, pro zhodnocení počtu a rozložení
inkluzí typu MnS, válcové vzorky (průměr 2 54mm) a rovné hranoly (l00mmx9mmx3mm)
pro vzorky s u-ohybem byly vyrobeny Jednak s hlavní osou normálově, ale 1 podélně ke
směru válcování Rovné hranolky byly leštěny diamantovou pastou I um a deformovány do U
profilu s poloměrem zakřivení 16mm podle standertní metody ASTM 6-30-79

Zkoušky na válcových a U-vzorcích byly provedeny ve statickém autoklávu o obsahu
1.3 1 vybaveném zatěžovacím zařízením typu Polanyl v prostředí 250 *C delonozované vody
sycené kyslíkem před uzavřením autoklávu. Autokláv byl vyroben z Nimonic 75 a určité
pohlcování kyslíku během experimentu Je pravděpodobné Počáteční koncentrace kyslíku
(45ppm) však zajišťovala, že potenciál vzorku je ustaven na hodnotě o mv (SHE) v průběhu
celého experimentu

iniciace trhlin na U-vzorcích
U-vzorky byly zkoušeny až do 250 hod v prostředí Za materiá' příčného šroubu, byl

zvolen Jak uhlíková, tak austenitlcká nerezová ocel Žádný z deseti zkoušených vzorků
nevykázal Iniciaci trhl iny.

Další experimenty byly provedeny s deformováním U-vzorku tažením obou konců



vzorku k sobě pomalou rychlostí protahování Rycniostl posunu příčníku zatěžovacího
stroje 3 4x10-3mm/s a 2 3xlO-5mrn/s byly použity Posunutí do 6mm neiniciovalo trhliny,
přestože deformace vzorku byla značná Všechny vzorky byly značně napadené rtůlkovou
korozí Důlky se vytvořily v místech aktivních MnS inkluzí, což bylo prokázáno Jednak
srovnáním distribuce důlků a metalografických map inkluzí a Jednak experimentem, kdy
byl vyleštěný vzorek vložen na 30 min do delonlzované vody při pokojové teplotě Skvrny
korozních zplodin v místech začínající důlkové koroze se přesně shodovaly s místy
výskytu největších Inkluzí MnS

Tahové zkoužky
Mechanismus iniciace trhliny na Inkluzí MnS v A533B Je zjevně vztahována ke

generování lokálně vysoké koncentrace aniontů síry ve vodě Dloha deformace by mohla být
taková, že vytvoří mechanický vrub ve kterém Je přestoupena kritická koncentrace
agresivních látek t j , odtržením Ink luze od matrice nebo prasknutím inkluze Případně
dynamická deformace může byt nezbytná k udržení geometrie špice trhliny a tím tak k
zabránění otupování špice chemickým ČI elektrochemickým atakem.

Praskání spoje matrice-inkluze bylo pozorováno u vzorků deformovaných na 5%,
10% a 15% s rostoucí Intensitou Tyto vzorky byly následné zatíženy k bodu kluzu a
testovány za konstantní deformace ve vodě při 250*C Přestože konzní důlky byly opět
vytvořeny v místech !nkluzí, nezbytná koncentrace agresivních látek nebyla pravděpodobně
ustavena dostatečně dlouho k tomu, aby trhliny mohly iniciovat látek nebo absence
dynamické deformace zabránila nukleaci a dalšímu růstu

Oproti vzorkům deformovaných a zkoušených za konstantní deformace, válcová
vzorky zkoušené pomalou deformací v prostředí vykázaly značnou náchylnost této oceli k
iniciaci a růst trhl in při 2 5 0 T v oxygenované vodě vzorky byly deľormovány rychlosti
deformace 2 3x10-5 s-i a následně broušeny a leštěny v místě největších trhlin k určení
maximálních hloubek trhlin. Pro velmi malé trhlinky (<100 um) byl předpokládán
polokruhový tvar a a hloubka trhliny byla tudíž přirovnána polovině Její povrchové délky
Závislost hloubka trhliny versus deformace Je uvedena v obr I současné s typickou
nominální křivkou napětí-deformace Efektivní hloubka trhliny Je vzdálenost od špice
trhliny k povrchu vzorku za předpokladu, že délka trhliny vycházející z kořene důlku není
příl iš malá ve srovnání s hloubkou důlků. Uvedené hloubky trhl in Jsou tudíž vztaženy k
povrchu vzorku Pozorované hioubky důlků pomocí zaostření mikroskopu na dno a na okraje
důlků se pohybovaly v rozmezí od 5-50 ĵun Údaje o hloubce trhl in v obr 1 lze tudíž
extrapolovat k určité minimální hodnotě shodné s maximální hloubkou důlků, odpovídající
kritické deformací pro Iniciaci trhliny (KDIT) rovnající se 1.3*. čas pro iniciaci při
rychlosti deformace 2.3xlO-s mm/s byl 1.85 hod. PodoDné experimenty byly provedený při
vyšší rychlosti deformace 3 4x10-3 mm/s s nalezenou hodnotou KDIT rovnou 1 I %

Další výsledky uvedené v obr. 2 se týkají experimentů, kdy odtížením vzorku během
zkoušky SSRT po dosažení určité hodnoty plastické deformace byl pozorován značný nárůst
flow napětí pravděpodobně důsledkem deformačního stárnutí této oceli v prostředí 250* C
oxygenované vody

Závislost krit ické deformace pro Iniciaci trhliny j.iko funkce rychlosti deformace
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pin nudíce v/oiky pn idiiiwi odtiľeni letsiecn a niadkých vzorcích deformovaných
konstantní pomalou deformací v prostredí do různých hodnot deformací může být srovnána.

Výpočet rychlosti růstu trhlin
výpočet rychlosXÍ-trtilin z konvenčních SSRT zkoušek je komplikováno jednak

nejistotou, kdy trhliny Iniciují a dále Jak Je rychlost šíření trhlin ovlivněna po dosažení
meze pevnosti materiálu. Jelikož deformace pro iniciaci trhliny Již byla stanovena dříve,
průměrná rychlost růstu trhliny může být kalkulována neboť čas pro iniciaci Je také znám
Je dále rozumné předpokládat, že počáteční hloubka trhliny není nula ale rovna hloubce
důlku ze kterého iniciuje Rychlost růstu trhlin byla tedy počítána podie

v = ( x - p ) / ( t - ti)..
kde x Je hloubka trhliny, p Je hloubka důlku ze kterého trhlina iniciuje.t Je celkový čas
zkoušky a t ( Je čas pro Iniciaci trhliny

Serie experimentů byla proto směrována k výpočtu průměrných rychlosti růstu
trhlin tak, aby pokryly oblast mezi mezí kluzu a mezí pevnosti materiálu Výsledky
Indikují dosti prudký počáteční růst trhliny zmenšující se s rostoucí hloubkou trhliny (a
rostoucím časem) k hodnotě okolo 5x 10-6 mm/s,

Výsledky
Výsledky inldlkujr, že dynamické deformování Je nezbytné pro iniciaci trhliny v

oceli A533B
Trhliny vznikají v kořenech důlků za předpokladu, že zbytkový MnS Je stále přítomen v
enklávě důlku
Trhliny pokračují v růstu za podmínek konstantní deformace pouze pokud aplikované napětí
Je blízké mezi pevnosti materiálu.
Jeví se, že existuje určitá kritická deformace iniciace trhliny snižující se se zvyšováním
rychlosti deformace
Rychlost růstu trhliny se snižuje se zvětšujícím se časem od Iniciace navzdory faktu, že
dynamické deformování Je plynule zvětšováno během experimentu v prostředí
Rychlost růstu trhlin klesá asymptoticky od Iniciace k hodnotě okolo 5x10-6 mm/s, pro
experimenty při rychlosti deformace 1 8x10-6 s-V

ing i. Jiříček, Katedra energetiky, VSCHT Praha, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6
j Congleton, MSc, Ph D, Dept of Metallurgy and Engineering Materials, Newcastle upon
Tyne University, NEI 7RU, UK



R.Kirsch

LABORATORNÍ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY REAKTOROVÝCH MATERIÁL©

V KOROZNÍM PROSTŘEDÍ

Úvod.

Realizace experimentálního programu hodnocení růstu

trhlin ve vzorcích reaktorových materiálů, exponovaných

v korozním prostředí za proměnného mechanického namáhání,

vyžaduje mít k dispozici zejména odpovídající zkušební

zařízení. To musí vedle vyvolání velkého počtu zátěžných

cyklů, blížících se provoznímu namáhání, být schopné rovněž

nodelov „ skutečné provozní prostředí reaktoru.

Ve 3VÚQM G.V.Akimova byla v letech 1983-86 uskutečněna

první etapa výstavby potřebné zkušební aparatury. Na jejím

konci bylo již možné provádění zkoušek cyklickým mechanic-

kým namáháním nízké frekvence podle doporučené metodiky

ASTM, ale zatím pouze v modelových korozních médiích za

atmosférického tlaku a zvýšených teplot /do 120°C/.

Na základě zkušeností z provozu prototypové jednotky

Kometa 22 /max. zátěžná síle 22 kN/ bylo pak vyvinuto

velké laboratorní, počítačem řízené zkušební zařízení

Kometa 500 s maximální zátěžnou silou 500 kN, možností

volby sinusového, trojúhelníkového ev. čtyřúhelníkového

průběhu zátěžného cyklu a vybavené korozní beztlakou

komorou objemu 190 1.

V roce 1988 byla zahájena dostavba aparatury Kometa 500

o autoklávový systém Akim 350 /vnitřní průměr 350 oun, objem

!00 dm , pro vzorky lomové mechaniky tlouálky až 100 mm/.

Cílem je přechod od modelových beztlakýeh zkušebních pro-

středí na skutečné prostředí chladivá reaktorů VVBR s pří-

slušnými parametry. V současné době je celý experimentální

systém zkompletován a probíhají na něm ověřovací zkoušky,

zatím bez cirkulace média uvnitř autoklévu. Autokláv je

v této fázi provozován jako neprůtočný s parním polštářem

nad hladinou média. Teprve pro léta 1990-91 je plánována

dostavba vodní cirkulační smyčky.
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Kxppriimenté Ir. í chul.

V Li; tech \')H'(-nn byl i'enll/.ovún expenmenťilni pro^rom

korozně-únavových zkouäek v beztlekých modelových korozních

médiích. Ires velmi omezenou praktickou využitelnost výsled-

ků přinesly tyto práce velmi cenné zkušenosti - zejména co

do zdokonalení mechanické části vlastního zařízení, metodiky,

počítačového řízení systému i snímání potřebných veličin.

Cenné je zejména osvojení stejnosměrné pulzní potenciálové

metody pro kontinuální snímání okamžité délky trhliny

v nasazených vzorcích a ověření použitelnosti velmi jedno-

duchého zatěžovacího mechanismu vzorků /ne bázi tepelně

dilatujících elementů - AO č.262 836/.

Osvojovací experimentální program na vzorcích různých

reaktorových materiálů byl orientován na zkoušky v prostře-

dí beztlaké vody primárního okruhu VVER o teplotě 90°C

/bez přísad kyseliny borité/. Byl dodržen a sledován přede-

psaný obsah chloridů, hodnota pH a vodivosti. Obsah kyslíku

ve zkušebním prostředí stanovován nebyl - takové stanovení

nemá ani praktický význam. Při požadované teplotě 90°C

lze předpokládat přítomnost kyslíku ve zkušebním médiu

jen velmi omezenou - odpovídající příslušnému rovnovážnému

stavu za atmosférického tlaku.

Experimenty byly provedeny na vzorcích lomové mechaniky

typu CT, tlouštky 25 mm /I Cl1/, vyrobených jednak z čs.

materiálů tlakové nádoby reaktorů WER typu 15Ch2MFA

a 15Ch2NMťA, a dale z japonských ocelí JFM /A 508/ a

JFL 52 /A 533 B/. Pro srovnání byla provedena zkouška

stejného typu rovněž na dvojici vzorků z austenitické

chromniklové oceli ČSN 17 246.4, zkušebním médiem však

v tomto případě byl roztok 3,5 % NaCl.

Při volbě parametrů cyklického mechanického namáhání

vzorků byla respektována doporučení, publikovaná v zahranič-

ní literatuře - zejména členskými pracovišti mezinárodní

skupiny ICCGR /I/. S ohledem na parametry a současné mož-

nosti zařízení Kometa musely však být zvoleny nižší frek-

vence zátěžných cyklů /doporučena zkušební frekvence

0,0167 Hz, tzn. 1 cyklus za minutu/. Všechny experimenty
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ve oVÚOM byly proto provedeny při jednotné frekvenci zátěž-

ných cyklů 4,76 mHz /1 cyklus za 210 sekund/. Koeficient

asymetrie sinusových zátěžných cyklů byl zvolen R = 0,7.

Zatěžování vzorků probíhalo v režimu konstantního A K

s počáteční hodnotou faktoru intenzity napětí na čele
i /?

předcyklované trhliny 24,5 MPa.m .

Použitá zařízení a zvolené parametry zátěžných cyklů

umožnily tedy v první etapě prací získat pro zkoumané

materiály pouze body dolní větve příslušných mokrých

ASME-krivek. Všechny exponované vzorky /14 ks/ byly podro-

beny jednotné sérii 5 000 zkušebních cyklů /doba expozice

290 hodin/.

Dosažené výsledky.

Získané výsledky, charakterizující rychlost šíření

únavových trhlin ve zkoumaných materiálech v prostředí

beztlaké chladící vody primárního okruhu VVER, uvádí

tabulka č.1. Pro jednotlivé materiály jsou zde uvedeny

průměrné hodnoty rychlosti šíření trhlin v jednotkách

m/s /v současné době je přednostně používáno vyjádření

na časové bázi/.

Tabulka č.1

Materiál

/počet vzorků/

15Ch2MPA /4 ks/

15Ch2NMFA /4 ks/

JFM /A 508/ 2 ks

JFL 52 /A 533 B/
/2 ks/
17 246.4 /2 ks/

Prostředí

beztlaká

demi-voda

90°C

roztok
3,5 % NaCl
90 °C

Rychlost šíření

trhlin

/m/s/

6,06 x

3,99 x

77,6 x

3,19 x

19,5 x

da/dt

10" 1 0

10" 1 0

10" 1 0

10" 1 0

10" 1 0

Je zajímavé, že výrazně nejnižší odolnost proti

šíření trhliny měla v prostředí beztlaké vody ocel japonské

výroby JFM /A 508/.
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Diskuse výsledků.

Jek je patrné z uvedených výsledků v tabulce, urychlu-

je beztlaké zkušební prostředí demineralizované vody

/ev. roztok 3,5 % NaCl/ o teplotě 90°C šíření korozně-

únavových trhlin ve zkoumaných materiálech jen nevýrazné.

Rychlost šíření pozorovaná je řádově nižší, než uvádějí

práce zahraničních precoviót pro stejné nebo obdobné

reaktorové materiály, ovšem v prostředí skutečného chladivá

na provozních parametrech /2/. Pro materiál tlakové nádoby

reaktoru VVER 440 resp. VVER 1000 jde o rychlost trhliny

cca 4 0-50 x nižší než je hodnota očekávaná odhadem.

Ve srovnání s nejčastéji uváděnou rychlostí růstu trhliny

v inertním prostředí /vzduch/ - 1 x 10" m/s - urychluje

tedy aplikované prostředí beztlaké vody primárního okruhu

VVER šíření trhliny pouze cca 6x /15Ch2MFA/ resp. 4x

/1^Ch2NMFA/. u materiálu JFM je urychlení překvapivé

více než sedmdesátinásobné. 1odle dostupné literatury

lze urychlení růstu prostředím chladivá txakovodních

reaktorů vyjádřit koeficientem až 4 00 /2/.

Závěr.

Z uvedených úuajů vyplývá, že výsledky zkoušek

v modelovém korozním prostředí beztlaké vody teploty 90°C

nemají pro získání žádaných charakteristik odolnosti

materiálů tlakové nádoby reaktoru proti šíření korozně-

únavových trhlin ve skutečném chladivú valný význam.

Třebaže je ve SVtfOM G.V.Akimova nastoupená cesta vývoje

vlastní metodiky a experimentální základny jedině možná,

vyvstává opět zásadní požadavek získávání jakýchkoliv

dalších výsledků v reálných provozních prostředích.

Z tohoto důvodu byla také ve SVÔOM za výrazné pomoci

ZES k.p.Škoda urychlena dostavba původních zkušebních

stendů o autoklávové systémy pro zkušební tlak až 16 MPa

a teplotu až 340°C.

Seznam literatury.

/!/ SAARIO X. a kol.: "New Developments in the Autoclave

Facility Corrosion Fatigue and Stress Corrosion Testing

in High Temperature High Pressure Water", výzkumná zpráva
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K. .Jindřich, H. Hamerská, .J. Kypela

VLIV DEKONTAMINACE NA KOROZNÍ RYCHLOST NEREZOVÝCH OCELI

Ovod

Primární okruh jaderné elektrárny je vystaven extrémním
fyzikálně-chemickým podmínkám. Jedním z důsledků těchto vlivů
je korozní děj, při kterém vznikají korozní produkty, které
jsou během svého transportu v primárním okruhu jaderné elektrár-
ny vystaveny působení neutronového toku v reaktorové zóně. Zde
DO aktivaci, usazení a opětném uvolnění z palivových článků
opětně putují, nyní již radioaktivní částice, po primárním
okruhu a usazují se na jeho povrchu. Korozní vrstva, na jejímž
vzniku se takovéto usazování spolupodílí, se stává radioaktiv-
ní. S takto vestavěnou radioaktivitou nastávají problémy při
odstávkách reaktoru, které jsou určeny k plánovaným opravám.
Dávkový příkon na některých částech primárního okruhu dosahuje
takových hodnot, že značně omezuje rozsah (dobu trvání) oprav.
Z tohoto důvodu se volí cesta odstranění korozní vrstvy s ve-
stavěnou radioaktivitou formou dekontaminace. To znamená, že
se zvolí vhodný chemický či elektrochemický proces, při kterém
dojde k rozpuštění korozní vrstvy. Zde, po procesu dekontamina-
ce, se setkáváme s problémem do jaké míry je dekontaminačním
procesem ovlivněna následná korozní rychlost, jaký bude hmot-
nostní dbytek materiálu díky dekontaminaci. To jsou jedna z otá-
zek, na které je nutno odpovědět chceme-li znát vyhlídky zaří-
zení, týkající se jeho životnosti.

Experimentální část

Experiment byl proveden na vysokotlakém stendu vyrobeném
podle návrhu ÚJV v k.p. SKODA Plzeň, ZVJE Bolevec (Obr. 1).
Zařízení sestává ze dvou zevně elektricky vytápěných tlakových
nádob o objemu po 0,4 1, které jsou propojeny potrubím a opa-
třeny armaturami. Vzorky byly uloženy v průtočné kazetě zasu-
nuté v tlakové nádobě o objemu asi 1 1. Celkový objem korozní-
ho média činil asi 2,5 1.

Stend pracuje s parametry do 350*C a 2 MPa. Je vybaven
potřebnou indikační, regulační a registrační měřící technikou
tlaků a teplot.

Bylo použito celkem 20 vzorků o rozměrech 50 x 1 9 x 2 mm.
Polovina z nich byla z materiálu CSN 17248.4, druhá z materiá-
lu ČSN 17247.4, Vzorky byly povrchově upraveny broušením do
dvou stupňů drsnosti (lesklé Ra = 0,07 um, matné Ra = 0,11 u) .
Hodnoty drsnosti byly stanoveny přístrojem HOBSON-TAYLOR.

Vzorky byly zasunuty v řadách nad sebou do kazety a ka-
zeta uložena v tlakové nádobě stendu.

Náplní zkušebního stendu byl roztok imitující chladivo
reaktoru VVER-440 - 6 kg kyseliny borité, 16 mg hydroxidu dra-
selného a 5 mg amoniaku v 1 1 roztoku, pH = 6,75. Koncentrace
rozpouštěného kyslíku byla na začátku experimentu 1,1 mg/l.

Parametry stendu byly udržovány při experimentu na těchto
hodnotách - tlak 19 MPa, teplota zkušební části 280*C. Cirkula-

U9



vo

i
©

N2

VO

a:o
tsl

N1 , N2

V

VO

VP

tlakové nádoby

ruční ventily

odvzdušnovací ventily

pojlštovací ventil

Obr. 1 Schema zkušebního stendu



•ce roztoku byla podmíněna rozdílem teplot v horní a dolní tla-
kové nádobě a činila asi 0,5 1 za minutu.

Upravené a zvážené vzorky z daného materiálu s daným po-
vrchem byly exponovány ve stendu 30 dní. Po vyjmutí byla koroz-
ní vrstva rozpuštěna sedmi různými způsoby. Poté byly vzorky za
stejných podmínek exponovány 28 dní. Po opětném vyjmuti byla
korozní vrstva sejmuta pomocí roztoka komplexonu II a manganis-
tanu draselného (způsob A). Účelem tohoto postupu bylo získat
informace o tom do jaké míry způsob dekontaminace ovlivňuje ná-
slednou korozi materiálu.

Korozní vrstvy byly snímány postupy označenými A G.
Postup A, který byl prováděn v 0JV, nenarušil základní materiál,
což nelze tvrdit o všech ostatních postupech provedených v EDU
Dukovany. Některé viditelně sejmuly s korozní vrstvou i vrstvu
základního materiálu. To platí zejména pro postupy elektroly -
tické.

Z vážení vzorků a kvantitativních analýz roztoků, získaných
při rozpouštění korozních vrstev, byly vypočteny rychlosti ko-
roze materiálů.

Postupy při snímání korozních vrstev

A 1. 10-2M EDT.r, pH = 5,0 (upraveno pomocí NH,), 100*C, N

2 . 0 ,1% KMnO4 + 0,1 % KQH, t = 100*C

3 . 10~2M EDTA, pH = 5 , 0 ( u p r a v e n o pomocí N ^ ) , t = 100"C, N 2

B 1 . 2 % NaOH + 0 , 5 % KMnO., t = 90"C

2. 2% kys.štavelová + 2% kys.citrónová, t = 90"C

C 1. 5%NaOH + 0,5% KMnO4, t = 90"C

2. 3% kys.štavelová + 0,1% HNO3, t = 90*C

D 1.1% NaOH + 0,2% KWiO4, t = 90'C
2. 1% kys.štavelová + 1% kys.citrónová, t = 90"C
3. 1% NaOH + 0,2% KMnO4, t = 90'C
4. 1% kys.šíavelová + 1% kys.citrcnová, t = 90*C

E. Elektrolýza 1% kys.štavelová + 0,5% kys.citrónová,

i = 15 A/dm2 , 1 = 30 nm, f = 10 min.

F. Elektrolýza 30% H3PO4, i = 15 A/dm
2, 1 = 30 mm, = 10 min.

G. Elektrolýza O,TJ% kys.štavelová, 0,2% kys.sulfosalicylová,

i = 15 A/dm3 , 1 = 30 nm, 2" = 10 min.

Roztoky získané při rozpouštění korozních vrstev pomocí
komplexonu II a manganistanu draselného byly analyzovány meto-
dou AAS.

V tabulce 1 jsou uvedeny korozní rychlosti ve vztahu ke
způsobu odstraňování korozních vrstev.



Tab. 1. Korózni rychlosti před a po dekontaminaci

Číslo
vzorku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Korozní
rychlost I
kg /m2 s

2,83.10- 1 °

2 , 8 3 . 1 0 " 1 0

2,66.10~1°

2,66.10"1°

4,16.10"1 0

4,16.10"1 0

4,16.10"1°

4,16.10"1 0

Způsob de-
kontaminace

A

A

B

C

D

A

A

E

F

G

A

A

B

C

D

A

A

E

F

G

Ľbytek hmotnosti
dekontaminac S

/ g /

1,8

1,4

1,6

14,1

1,5

1,6

3,4

49,7.

23,3.

3,0.

1,7.
2,3.

18,3.

2,0.

2,5.

2,2.

36,3.

52,8.

24,1.

.ID"3

.ID"3

.IQ"3

.ID"3

.IQ"3

.IQ"3

.ID"3

.ID"3

.IQ"3

.ID"3

.ID"3

.IQ'3

.IQ"3

.IQ"3

ID' 3

IQ"3

IQ"3

ID"3

ID"3

IQ"3

Korozní
rychlost I I

kg/m2

1,71

1,71

0,76

1,24

0,38

1,81

1,81

2,10

1,30

1,40

2,47

2,47

0,38

3,00

0,57

2,00

2,00

1,90,

1,50.

1,80.

s

. I Q " 1 0

. 1 0 " 1 0

. 1 0 ' 1 0

. 1 0 " 1 0

. 1 0 " 1 0

. I D " 1 0

. 1 0 " 1 0

. 1 0 " 1 0

. I Q " 1 0

. I Q ' 1 0

. I Q " 1 0

. 1 0 " 1 0

. 1 0 " 1 0

. I D " 1 0

. 1 0 " 1 0

1 0 " 1 0

. 1 0 " 1 0

. 1 0 ' 1 0

. 1 0 " 1 0

. 1 0 " 1 0

Výsledky a diskuse

U vzorků vystavených působení korozního prostředí v pod-
mínkách blízkych PO JE typu VVER-44 0 byla stanovena korozní
rychlost způsobem uvedeným pod písmenem A. Vzorky měly jednak
různou povrchovou úpravu a taktéž byly i ze dvou různých dru-
hů nerezových ocelí. Po prvním snímání korozních vrstev nebyl
nalezen znatelný rozdíl ve velikosti korozních rychlostí
v případě různé povrchové úpravy vzorků. Rozdíl byl však na-
lezen pro dva materiály, ze kterých byly testované vzorky
připraveny. Korozní rychlost pro nerezovou ocel CSN 17247.4
byla zhruba o 55% vyšší než pro nerezovou ocel ČSN 17248.4
(Tab. 1).

Rovněž byl zjištován hmotnostní úbytek vzorků různými de-
kontaminačními postupy. U nerezové oceli CSN 17248.4 byl nej-
nižší hmotnostní úbytek nalezen pro postupy D a B, nejvyšší
pro postupy C, F a G. Tyto relace jsou obdobné pro nerezovou
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ocel 17247.4 s tím, že vyšší hmotnostní úbytek byl ještě u po-
stupů E.

Po první dekontaminaci postupem A byla provedena kvanti-
tativní analýza vzorků získaných jejich rozpouštěním. Analýzou
nebyl zjištěn zřejmý rozdíl ve složení korozních vrstev at již
se to týkalo oceli CSN 17247.4 či ČSN 17248.4.

Po opětném vystavení vzorků působení korozního prostředí
způsobem odpovídajícím předchozímu, byla opětně zjištována ko-
rozní rychlost na jednotlivých vzorcích (Tab. 1). Z tabulky je
zřejmé, že všechny korozní rychlosti stanovené na ocelích po
dekontaminačních procesech, nejsou ani v jednom případě vyšší,
než byla korozní rychlost původní. Je prokazatelné, že zůstal
zachován trend vyšších korozních rychlostí pro ocel ČSN 17247.4.
Dále pak korozní rychlost; ocelí se liší s postupem použitým
pro dekontaminaci. Zatímco u ocelí CSN 17248.4 je posloupnost
velikostí korozních rychlostí následující:
E > A > G > F " ? - C > D B, pak u oceli ČSN 17247.4 je:
C > A > E > G > F > D . Tyto vztahy však nelze zobecnit, proto-
že některé rozdíly ve velikostech korozních rychlostí jsou
v rámci chyb měření.

Zajímavé je srovnání relativního zastoupení prvků v koroz-
ní vrstvě při 1. a 2. dekontaminaci. Obecně lze ííci, že v ko-
rozní vrstvě při 2. dekontaminaci je nižší relativní zastoupe-
ní Fe oproti 1. dekontaminaci (Tab. 2). Tento úbytek je v pře-
vážné míře kompenzován nárůstem množství chrómu či niklu v ko-
rozní vrstvě. Vzrůst množství chrómu je nejvyšší u postupu D
pro oba druhy ocelí a nejnižší pro postupy E a C, rovněž pro
oba druhy. Zvýšený obsah chrómu v korozní vrstvě má následují-
cí důsledek: V původním feritu Fe3O4 či niklovém feritu je
F eIII substituováno C r

1 1 1 za vzniku směsných feritů stabilněj-
ších, ve fyzikálně-chemických podmínkách PO méně rozpustných.
Rovněž mohou vznikat chromity, o kterých platí totéž co o směs-
ných feritech s chrómem.

Tab. 2. Složení korozních vrstev po 1. a 2 snímání korozních vrstev

Číslo
vzorku

1 a
3
4
5

6 a
8
9

JO
11 a

13
14
15

16 a
18
19
20

2

7

12

17

Způsob
dekonta-
minace

A
B
C
D
A
E
F
G
A •
B
C
D
A
E
F
G

Složení korozních vrs tev
po 1.

Fe %

78,95
-
-
-

79,5
-
-
-

78,6
-
-
-

80,2
-
-
-

dekontaminaci
Cr %

13,15
-
-
-

12,4
-
-
-

13,7
-
-
-

11,8
-
-
-

Ni %

7,9
-
-
-

8,1
-
-
-

7,7
-
-
-

8,0
-
-
—

Složení korozních vrstev
po 2. dekontaminaci

Fe %

62,3
60,0
79,9
56,7
64,0
74,3
65,2
68,8
67,6
64,8
70,2
51,8
61,2
78,1
72,7
66,7

Cr %

23,1
28,0
15,4
29,5
25,8
16,9
28,4
22,6
21,9
26.8
19,7
39,1
27,9
14,2
17,6
25,3

Ni %

14,6
12,0

4,7
13,8
10,2

8,8
6,4
8,6

10,5
8,4

10,1
9,1

10,9
7,7
9,7
8,0
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Po dekontaminacích jednotlivého typu byla měřena povrchová
drsnost vzorků (Ra).

Bylo zjištěno, že vzorky se stejnou úpravou povrchu před
experimentem, nevykazují shodnou či podobnou drsnost povrchu
po dekontaminaci. Drsnosti povrchů se liší jak pro typ dekon-
taminace, tak pro typ nerezové oceli. Vzhledem k omezenému
množství experimentálních údajů nelze vztah mezi P.a a typem
použitého dekontaminacního postupu zobecnit.

Závěr

Smyslem práce bylo určit vliv druhu dekontaminace nerezo-
ví ocel i na j e j í korozní rychlost. Ze zjištěných údajů vyplývá

1. Za uvedených experimentálních podmínek je korozní rychlost
po dekontaminačních postupech (A - G) nižš í , než byla koroz-
ní rychlost původního materiálu.

2. V korozní vrstvě, vzniklé na ocel i v podmínkách PO JE typu
VVER po dekontaminaci, dochází ke změnám v relativním za -
stoupení prvků. Korozní vrstva je ochuzena o Fe na úkor Cr.
Takto vzniklé sloučeniny jsou s tab i lně j š í .

Ing.Karel Jindřich, CSc. - ÍUV, 250 68 Rež u Prahy
Ing Helena Hamerská - CUV, 250 68 Rež u Prahy
Ing.Jan Kysela, CSc. - O.TV, 250 68 fež u Prahy



V . L Í Ž kil, '/.. CÍŽ.'ľň., U. Jnii

ňviOiíNÍ CIL̂ p/.í'Tl-JiíU A PŘÍ C J H KOROZ'JÍHO ľOfiKCJZSKÍ PHUCHOi)KY
T;<;\-!'.'IOČLÄľ<JKU .'-./ÍAKTOJÍLJ Wh'K 440

Stoupající počet provozovaných bloků jaderných elektrá-
ren (Jtí) přináší s sebou i novou problematiku vyplývající ze
specifičnosti provozu těchto zařízení, která je ale v nčkte-
rých směrech odlišná od problematiky klasické energetiky.Vy-
učiti kovových konstrukčních materiálů v energetickém strojí-
renství úzce souvisí s .jejich korozní odolností, která je na
jedné strane dána fyzikálně chemickými vlast.iostmi oceli (slo-
žení, technologie zpracování) a na druhé straně chemickým
složením korozního prostředí a podmínkem.i provozu, kterým je
součást vystavena během provozu.

Příspěvek je zaměřen ne příčiny korozního poškození prů-
chodky termočlánků reaktoru VVER 44U. Tuto průchodku tvoří
řada komponent, z nichž korozně poškozena byla přírubová inib-
ka a distanční růžice.

Přírubová trubka je zhotovena z oceli Č3I\ 1? 246 a trub-
ka se vyrábí z tyčového materiálu o tflOO mm vyvrtáváním. Dis-
tanční ružice je rovněž zhotovena z oceli G3N 17 246.

K odbornému posouzení příčin korozního poškození byl do-
dán z JE výřez přírubové trubky - viz obr.č.1 a část distan-
ční růžice - viz obr.č.7.

Přírubová trubka je umístěna v reaktoru ve směru svis -
lém. Obrázek č. 1 je orientován tak, že jeho levá -ást směřu-
je ve skutečnosti ke dnu reaktoru. Kromě mechanického poškození
vnitřního povrchu trubky, které vzniklo patrně při obděru
vzorku, můžeme dále pozorovat, že kvalita (drsnost) opraco-
vání vnitřního povrchu trubky není po cele ploše stejná.Z o-
brázku můžeme pozorovat, že rozsah korozního napadení roste
směrem k horní hranici trubky, tedy ve směru výrazného pokle-
su pracovní teploty v průchodce. Na obr.č.1 jsou některé vý-
razné oblasti označeny písmeny A - D. Povrch vzorku v oblas-
ti A dokumentuje obr.č.2. V některých místech (stepy po ob-
rábění) byla zjištěna již přítomnost korozních produktů. Na
příčném řezu trubky v oblasti A (obr.č.3) lze pozorovat, že
materiál trubky je znečištěn vmestky - karbonitridy titanu,
které se v převážné míře vyskytují v řádkovitém uspořádání.
0br«č.4 dokumentuje detail povrchu trubky v oblasti B.V těcb-
to místech můžeme pozorovat zhoršenou kvalitu opracování po-
vrchu trubky a příčný řez - viz obr.č.5 toto jen potvrzuje.
Obr«č«6 dokumentuje povrch trubky v oblasti C. Kromě metalo-
grafického rozboru byl rovněž proveden^rozbor korozních zplo-
din z povrchu trubky a bylo zjištěno, že jejich podstatou
jsou hydratované oxidy železa, chrómu a niklu, obsahující u-
vedené prvky v hmotnostním poměru Fe:Cr:Ni - 80*12:6, což
představuje ve vztahu k materiálu trubky výrazný deficit ob-
sahu chrómu a niklu. V korozních produktech bylo dále nale-
zeno významné množství chloridů - cca 0,9/J.

Obr.č.8 dokumentuje tu část distanční růžice, které do-
sedá na přírubovou trubku a z obrázků je patrno, že celý po-
vrch vzorku je značně poškozen korozí a to ve formě malých
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•or-o:', in' rl 1/. , - viz obr.č.?. '. eteriál oosehuje velké množ-
ství : •'•••)'.'. : y::ľ'stkl (kerbo-xitridy titanu), které zasahují ež
k oovrr; u oučásti a mohou ovlivnit korozní stebilitu součás-
ti. Hlo u c ke. korozního poškození je patrná z obr. č. 9,který do-
cazuje, ze r :ŕice je poškozena jak korozí dílkovou, tek i šteľ-
tunovou.

vi

prokizano, ze identifikovené koroz. í nro-
s přítomností n agresivním účinkem chlo -

)v '•(-.': iontu, kter<; byly s největší pravděpodobností do sa*-
L "nesonv --ři oneraci čištění.

oz.orern
ovy :So r,n visí

'..j I•ori</lovym rozborem,, a.;' lyzou možných zdroj i egre?:iv-
:i-' ľ ' nohí r Ĺch látek byl specifikován cherekter poškození :ed-
iOt.llvych (,-;.:stí -r' c hodky. Jedná se o korozi bodovou a št?r-
bijiovou a byly vyvozeny nejpravděpodobnější příčiny vzniku
korozních procesů, t.j.. kvalite opracovaného povrchu, neod-
straněno zbytky odmaštovadel na bázi chlorovaných uhlovodíku
a nečistoty vnesené během montáže.

eznam literatury: ./1/ L I 3 K A V., ČÍŽEK Z.,
Vyzku-.ní' .ipryva IJVZÚ, ŠKODA Plzeň, 138c

Obr.č.1 zvít3,: 1x

Václav ličke. j.n̂ . Zdeněk Čížek, C 3 c , '.L^rt .iiagmer
• va, Ing. Zdeník Opi - "JVZuT, s.p. ŠKCDA ?lr:en



Obr.č.2

zvětn. : '"iix

zv~t£. : ?i

zvtvtš. : 3Ox
UEi

Ubr.č.5

ä.: 4OOz
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J . To»an

VLIV VOLBY MATERIÁL*} A VODNÍHO REŽIMU I I . OKRUHU

NA SPOLEHLIVOST

Z hlediska vodního režimu II. okruhu řadíme do II» o-
kruhu též kondenzátor ze strany páry a II. atranu parogene-
rátorů (PG). Nejzávažnější poruchy, jak z hlediska nákladů
na opravu či výměnu, tak z hlediska prostojů zařízení jsou
poruchy PG, napadených korozí ze II. strany.

Korozní odolnost PG je dána jeho koncepcí a konstrukcí,
kvalitou a zpracováním oceli i dokonalostí technologie a
pečlivostí montáže. Při provozu PG dochází na volných teplo-
směnných plochách i při vysokém měrném tepelném toku jen
k nízkému periodickému zahušíování solí z PG-vody. Při ne-
rovnostech povrchu teplosměnných trubek, v převalcích, pod
úpinkami PG-trubek, případně i v místech nedokonalého za-
vál co vání PG-trubek či záslepek, tedy v prohlubních až štěr-
binách, daných konstrukcí či nedokonalostí výroby, vznikají
podmínky pro podstatné zvyšování koncentrace solí, případně
i vysušovaní solí periodickým zavodněním a odpařením PG-vody.
V mělkých prohlubních či štěrbinách dochází pouze k perio-
dickému zvyšování lokální koncentrace solí v čele prohlubní
Či štěrbin, u hlubších štěrbin k periodickému úplnému odpa-
ření PG-vody a k postupné akumulaci solí již podél její dél-
ky, zatímco v čele štěrbiny je pro vyšší teplotu mírně pře-
hrát á pára* V místech periodického zavodnění a úplného odpa-
ření přichází periodicky kov do styku s nasyceným roztokem
solí* V těch místech vznikají podmínky pro lokální korozi,
a to korozi důlkovou a při napětí materiálu, daném konstruk-
cí a technologií výroby, případně zesíleném i přítomností
důlků, podmínky pro korozní praskání pod napětím. Stupeň za-
huštění se pochopitelně zvyšuje s nánosem oxidů na teplo-
směnných plochách, zejména v místech omezené cirkulace.
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Plochy nad hladinou PG-vody jsou rovněž ohroženy koro-
zí zahušíováním solí na povrchu kovu* Kapky PG-vody, unáše-
né s parou, se po dopadu na horní část kolektoru, na příru-
bu, na svorníky a matice odpaří a sůl se vysuší. V závitech
svorníků a pod matkami nedochází za provozu k vysoušení so-
lí, neboí kapky se odpaří dřívt, než mohou kapilárními si-
lami proniknout hlouběji do štěrbiny. Opět vzniká riziko
důlkové koroze a korozního praskání, zesilované případně
ještě hrubým opracováním povrchu.

Za provozu se v PG-vodě udržuje dávkováním hydxazinu
redukční prostředí. Riziko koroze spočívá hlavně v lokálně
vyšší koncentraci solí a v přítomnosti oxidů mědi, schopných
redukcí poskytovat kyslík, I když ze slitiny mědi jsou pouze
teplosměnné plochy kondenzátoru a je provozována 100% úprava
turbinového kondenzátu, přesto byly v nánosech oxidů na te-
ploaměnných plochách P^ nalézány oxidy mědi.

Při odstávce PG se zavodní i horní část kolektorů včetně
horní příruby. V nánosech oxidů, v mělkých důlcích či štěr-
binách dojde rychle k vyrovnání koncentrace solí, V hlubokých
štěrbinách dochází při poklesu tepelného toku, a tím i gra-
dientu teploty ve stěně, k postupnému zavodnění štěrbiny, tím
se sole, nashromážděné za provozu u ústí štěrbiny, rozpustí
a přeplaví do čela štěrbiny, kde se navíc rozpustí vysušená
sůl, která se vysušila zvýšením teploty nad "bod varu při
předchozím najetí PG« Působení solí v hlubokých prohlubních
a štěrbinách v době odstávky potom značně závisí na rozdílu
rovnovážných potenciálů v čele štěrbiny, kde je vysoká kon«»
centrace solí, a tím i vysoká měrná el, vodivost, a kam nemá
při odstávce přístup kyslík, resp. se může spotřebovat, a
podél štěrbiny až k jejímu ústí a na volné ploše v těsné blíz-
kosti ústí štěrbiny, kde může být případně i vyšší koncen-
trace kyslíku. Je-li rovnovážný potenciál u ústí štěrbiny
kladnější vyšší koncentrací kyslíku a též nánosem oxidů že-
leza, převážně magnetitu, dochází ve štěrbině ke vzrůstu kon-
centrace aniontů, tedy i obávaných chloridů, klesá koncentra-
ce kationtů a dochází k poklesu hodnoty pH, podporující vznik
a pokračování lokální koroze.
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Dle provozních zkušeností je patrný značný výakyt netěs-
ností PG při najíždění po delší odstávce, V NPH se vedly dis-
kuse, zda je možno hledat souvislost se zvýšeným teplotním
pnutím při najíždění či s korozí PG v době odstávky. Byla
proto zvolena nižší rychlost změny teploty při najíždění a
zvýšena péče o konzervaoi zařízení.

Postupně se vyvíjely předpisy pro konzervaci při odstáv-
ce, měnily se koncentrace NH, a NgH.. V literatuře se obje-
vila zmínka o vhodnosti zavzdušnit, resp. vypustit PG oo nej-
později od odstavení bloku, aby mohly sole ze štěrbin vydi»
fundovat dříve, než se v PG-vodě, resp. ve vlhkosti u ústí
štěrbin zvýší koncentrace kyslíku. Předpisy pro konzervaci
PG však tuto zmínku zatím nerespektují.

Pro orientaci o rychlosti difuse solí ze štěrbiny jsme
provedli na počítači výpočet za předpokladu konstantní šíře
štěrbiny, stejné počáteční koncentrace NaCl (CQ) po celé
hloubce štěrbiny a průběhu difuse

a) jednostranné jedním směrem
b) ze čtverce jedním směrem
c) z kruhu všemi směry

do vody o nulové koncentraci solí, jak je uvedeno v příloze
č« 1. Sledovali jsme maximální koncentraci £ ve štěrbině
v čase t. Pro log (C/C^) < -1,5 je možno průběh popsat
vztahem

t - q)

kde L - délka difusní dráhy
D - difusní koeficient (pro NaCl, 30 °C, D =» 6,31 mm2«h""1)
p - relativní prodloužení dráhy difuee.pro Štěrbinu

bez oxidů p « 1, pro štěrbinu s oxidy p * 1,43
t - doba difuse /h/
C - koncentrace v čele štěrbiny v Čase t
C o- " " " " t = 0
k, q - konstanty, závislé na geometrii štěrbiny
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Koeficient £ jsme do rovnice zařadili jako relativní

prodloužení dráhy difuse, byl získán experimentálně pomocí

měření na jednostranně uzavřené trubici, do které byly na-

lisovány oxidy železa. Hodnotu je nutno považovat pouze za

přibližnou.

Konstanty k a £, závislé na geometrii, jsou uvedeny

pro alternativy a - c rovněž v příloze č. 1,

V následující tabulce jsou vypočteny doby potřebné pro

snížení koncentrace solí o 2 - 4 řády v některých částech PG«

Pro výpočet byl použit koeficient realtivního prodloužení

dráhy difuse p » 1,43*

Část Rozměr
parogenerátoru /sran/

oxid. vrstva

(tlouštka)

převalek -

plena

(hloubka)

pod úpinkou

(rozměr)

záslepka

(délka
zaválcování)

PG-trubka v
zaválcování

(délka
zaválcování) í

0,05

0,1

0,5

1,0
2,0

Délka
difusní

dráhy L

/mm/

0,05

,0,1

0,5

1,0

. 2_.0j
0 25 12,5

25x25

25
20
30
40
50

136

171

12,5

12,5
20
30
40
50

136

171 ,

Snížení počáteční koncentrace na

10-*

5,7
22,6

s

s

9,2min

37,4
2,5
1,8

2,3
4,1
10,5

23,6

41,9

65,5

1,32

2,10

min
h
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů

roku

roků

1

8

33

13

55
3
2

3
6
15
34
61

96

1,

3,l

O"3

,3
,4

,5

,3
,7
,7
,3
,0

,4
,7
,8

,5

96

39

s
s

min

min
h
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů

roku

roků

10-*

I

11
44

18

1

4
3
4
8
20

45
81

127

2,!

4,1

,0

,1

,2

,2
,9
,5
,3
,0

,4
,9
,7
,5

59

39

3

S

min

h
h
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů

roků

roků
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Z oxidioká vratvy o nile 50 a 100,um vydifundují aole

iohy ihned, i kdy?, munínip pMpupt. 11 v příp«d* mldlolií

vrulvj tin I'd-Lťubkách yil kompaktnich vrutvách podatatné

vyěáí koeficient £. Převulky (pleny) do hloubky štěrbiny 2 mm

rovněž nebudou činit pro maximální potřebnou dobu v jednotkách
hodin problémy. Pro případ štěrbiny mezi PG-trubkou a úpinkou
byl proveden trojí výpočet. 7ycházelo se z předpokladu úsad
o tvaru ktfuhu a čtverce s difusí do celého obvodu a úsad ve
tvaru obdélníku s oboustrannou lineární difusí za předpokladu
většího průhybu upínky, kdy je směr difuse ve směru kolmo na
osu PG-trubky prakticky usavřen. Zde se již dostáváme do doby,
potřebné pro vyloužení solí, kterou lz@ ještě získat úpravou
harmonogramu prací při překládce paliva.

V případě netěsného zaválcování krátkých záslepek v ko-
lektoru (do 20 mm délky zaválcování) jsou potřebné doby pro
vyloužení solí bez přístupu kyslíku již na hranici možnosti
úpravy harmonogramu prací, v případě netěsného zaválcování
dalších záslepek je situace již obtížně řešitelná a sole se
budou ve štěrbinách mezi záslepkami a kolektorem postupně aku-
mulovat. Lze oprávněně předpokládat, že riziko netěsného za-
válcování záslepek je podstatně vyšší než PG-trubek pro ztí-
žené pracovní prostředí. Proto se jeví výhodnější záslepky
s kratší délkou zaválcování. V případě netěsného zaválcování
PG-trubek se budou při každé odstávce sole od ústí štěrbiny
vnášet do čela štěrbiny a pro nereálnou dobu, potřebnou k vy-
loužení (jednotky let), je jen otázkou času, kdy nastane
tvorba důlků a korozní praskání pod napětím nejvíce namáha-
ných částí kolektoru, to jest můstků v jejich nejužším místě.

Uvedené časy nutno ovšem považovat pouze za orientační,
neboí jednak neznáme dobře počáteční koncentraci solí, jed-
nak do úvahy přistupuje další neznámá, oxidy, resp. sírany
mědi ve štěrbinách, které redukcí mohou rovněž poskytovat
potřebný náboj.

Z uvedené úvahy vyplývá, že je účelné

- parogenerátory při odstávce bloku zaplnit odplyněnou vodou

s NH- a N2H., periodicky složení PG-vody kontrolovat a

v případě nutnosti korigovat
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- parogenerátory otevírat a vypouštět Jen v případě nutnosti
a co nejdéle po odstávce.

Pro snížení rizika koroze PG z hlediska vodního režimu
považujeme za vysoce účelné aplikovat pro teplosměnné plochy
kondenzátoru titan, který dlouhodobě zaručuje vysokou těsnost
a provozní spolehlivost, a jehož životnost je srovnatelná se
životností elektrárny. Tato koncepce má podporu ve velmi do-
brých provozních zkušenostech v NSR a Francii, nověji v kon-
cepci budoucích bloků WER výkonu 1000-1100 MW v SSSR. Umo-
žní provoz při vysoké hodnotě pH (9,7 - 10,0), kdy se zcela
zastavuje erozní koroze uhlíkaté oceli mokrou parou, a pro
vysokou těsnost umožní provoz bez trvalé 100% úpravy turbí-
nového kondenzátu* Např. v NSR po záměně slitiny Cu v konden-
zaci za austenit a cílem snížit rychlost koroze PG zlepšením
vodního režimu, se dosahuje v PG-vodě koncentrace Cl* trvale
pod 10/Ug • 1" a v napájecí vodě PG koncentrace železa
1 - 2/Ug • I"1, prakticky bez obávané mědi. Po záměně Cu-sli-
tiny v kondenzaci za austenit se koroze PG prakticky zasta-
vila.

Lze oprávněně předpokládat, že vodní režim II. okruhu
s vysokou hodnotou pH, umožněnou vysoce těsným a dlouhodobé
spolehlivým titanovým kondenzátorem, spolu s parogenerátory
se zcela těsným zaválcováním PG-trubek, a případnou aplikací
záslepek, pokud možno s malou délkou zaválcování, resp* i
s inovovanou konstrukcí upínek PG-rtrubek a při odstavce kon-
zervovanými též s respektováním v přednášce uvedených názo-
rů, se sníží poruchovost a zvýší provozuschopnost i životnost
PG, a tím i ekonomie výroby v JE typu WER.

Jiří Toman, prom. fyz. - EGu\ 190 11 Praha 9 - Běchovice
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"Příloha č. 1 : Konstanty k a £ pro různé geometrické uspořádání

a) jednostranně otevřený

obdélník
b) po obvodu otevřený

čtverec

c) po obvodu otevřený

kruh

• I

L J- _\_

ZL

k • -1,087

q = 0,0984

k > -2,062

q e 0,1011

k * -2,541

q m 0,0821



Vít Hluchán, Vladimír Madanský+, Pavel Lampa, Ivo Jiříček, Petr Pešava

STUDIUM KOROZNÍHO CHOVÁNI OCELI TRUBEK PARNÍHO GENERÁTORU

Nejproblematičtějším místem v jaderné elektrárně je z korozního
hlediska parogenerátor. V parogenerátoru dochází k několikanásobnému
zakoncentrování solí. Tyto soli zde působí jako akcelerátory bodové koroze. V
blízkosti svarů trubek existují tepelně ovlivněné zóny náchylné k MKK. Tato
náchylnost je zvýšena zvláště v ohybech trubek, kde se ke zcitlivění přidává i
plastická deformace. Z těchto důvodů je třeba věnovat protikorozní ochraně
parogenerátoru zvýšenou pozornost.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Materiál používaný při měření: Austenitická korozivzdorná ocel

08CH18NIOT (ČSN 17 247) o středním složení

PRVEK C Mn Si P S Cr Ni Ti Cu
hmot. % 0.06 1.5 0.38 0.026 0.016 17.82 9.85 0.54 0.11

Tvar a rozměry vzorků . Veškeré vzorky byly připraveny z parogenerátorové
trubky rozměru 16x1.5 mm řezáním na válečky vysoké 1.7 mm. Jelikož
předmětem sledování byl pouze vnější povrch trubky (sekundární strana), byl
vzorek zaslepen pryžovými zátkami a utěsněn silikonovým tmelem Lukapren.
Plocha takto upraveného vzorku činila cca 7 cm2.
Termická úprava vzorku (zcitl ivěnf): Ke zcitlivění byla použita pec, která je
součástí zkušebního aparátu Instron modelu SF 375A s teplotním kontrolérem
Instron 3112, umožňujícím dosažení teploty 1000 oc s přesností l oc. Této
peci bylo použito pro zcitlivění při 6500C při různých dobách žíhání.
Deformované vzorky byly připraveny z parogenerátorových trubek, které byly
deformovány tahem na zkušebním aparátu Instron model 8032 a poté nařezány
na 17 mm vzorky na elektrické rozbrušovačce Metasecar (NDR).

Zkoušky náchylnosti oceli k bodové korozi
Gravimetrická zkouška byla provedena podle americké normy ASTM. Je

založena na určení hmotnostních úbytků pc 5 hodinové expozici v 6% vodném
roztoku FeCl3 za laboratorní teploty. Po expozici ve zkušebním roztoku byly
vzorky vyjmuty, rádně očištěny nylonovým kartáčem pod vodou, vysušeny a



zváženy. Vzniklý korozní hmotnostní úbytek, prepočítaný na rychlost BK,
udává míru náchylnosti k BK.

Elektrochemická metoda. Tato metoda, označována Jako měření cyklické
voltametrie, byl prováděna dle americké normy ASTM 6-61-78. K provedení
měření bylo použito měřící aparatury firmy EGG PRINCETON APPLIED
RESEARCH (U.S.A.), která se skládá potenciostatu model 173, korozní cely,
počítače APPLE lie. Vzorky byly exponovány v 3.56% vodném roztoku NaCl při
laboratorní teplotě. Předtím však byl roztok deaerován probubláváním
argonem. Na závěr probublávání by) do měřené aparatury umístěn i vzorek a
asi 15 minut bylo prováděno opětovné probublávání. Aparatura zůstala potom
až do konce měření vzduchotěsně uzavřena. Pro měření bylo užito
tříelektrodového zapojení, t j . pomocná elektroda platinová, referentní
kalomelová a vzorek jako pracovní. Rychlost spojitého posunu potenciálu
činila 0.17 mV.s-i (0.6 v.hocH). Průběh generovaného napětí byl následující;
počátečním bodem byla hodnota -50 mV od korozního potenciálu, napětí dále
stoupalo zvolenou rychlostí až do bodu, kde proudová hustota dosáhla 5 mA .
cm2. v tomto bodě se napětí počalo snižovat a klesalo stejnou rychlostí k
výchozímu bodu.

Metoda cyklické polarizace patří k těm, které umožňují určit oba
potenciály charakteristické pro BK v jednom experimentu. Výsledkem záznamu
proudové odezvy je uzavřená hysterezní smyčka. Dle jejího tvaru a umístění
potenciálů Ep a Epp lze daná měření porovnat a hodnotit.

Zkoušky náchylnosti oceli k mezlkrystalové korozi
Elektrochemická metoda: Pomocí této metody byla náchylnost ocelí k

MKK určována z potenciokinetických křivek, měřených při řízené aktivaci
pasivního vzorku. K vyhodnocení zkoušky slouží velikost náboje prošlého v
procesu aktivace(Pa) nebo maximální proudová hustota dosažená v aktivním
stavu. Tato elektrochemická měření, v praxi označovaná jako reaktivační
metoda, byla prováděna na shodné aparatuře jako měření náchylnosti k BK.
Složení zkušebního roztoku bylo zvoleno s ohledem na údaje uváděné v
l i teratuře/" a bylo následující: 0.5 m o l l - ' kyselina sírová, 0.01%
thlokyanatan draselný. Všechna měření byla prováděna při laboratorní teplotě.
Po ustálení korozního potenciálu (cca 5 minut) byla prováděna paslvace vzorku
při konstantní hodnotě zvoleného potenciálu 400mV vs R(kalomelová
elektroda) a to po dobu 300 sekund. Po zapasivování byl vzorek polarizován
katodickým směrem rychlostí posuvu potenciálu 2.5 rnv.s-'. Vlastní měření
bylo zkončeno při dosažení potenciálu -500 mV (SCE). Po ukončení pokusu
byla stanovena hodnota Pa Integrací plochy pod reaktivační křivkou.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Základním cílem práce bylo z j is t i t , zda tepelné zcitlivění a případná

deformace oceli 08CH18N10T má vliv jak na náchylnost k mezikrystalovému
napdenf, tak I na náchylnost k bodové korozi. Takto získané výsledky pak
porovnat s měřeními, která budou provedena na vzorcích z provozovaných
trubek v parogenerátoru.

Pro sledování náchylnosti k mezlkrystalovému napadení byla použita
reaktivační metoda, která je dostatečně přesná a umožňuje detekovat i malá
teplotní zcitlivění. Parametrem určujícím velikost zcitlivění je hodnota
celkového náboje při polarizaci z 400 mVscE směrem ke koroznímu potenciálu.
Z výsledků uvedených v Tab.2 vyplývá, že j iž při půlhodinovém ohřevu na
650*C vzroste reaktivační náboj z hodnoty 2.2 mC.cm-2, který charakterizuje
nezel t i ivěný vzorek, na hodnotu 119 mC.cm-2. u hodinového ohřevu je to j iž
205 mC.cm-2 a u dvouhodinového pak 435 mC.cm-2 Proměřování
potenciodynamických křivek (cyklická voltametrie) sloužilo k určování
náchylnosti oceli k bodovému napadení. Touto metodou byly opět proměřeny
zcltlivěié a nezcitlivělé vzorky PG trubek. Výsledky jsou opět uvedeny v Tab.
2. Výsledky dokladují, že zcitlivění má zásadní vliv na náchylnost oceli k
bodové korozi. Posouvají se hodnoty potenciálů určujících meze vzniku a
rozvoje bodové koroze Ep a také meze potenciálů rozvoje j iž vzniklých důlků
Epp. U nezcitlivělých vzorků byla hodnota Ep = 238 mVscE a Epp - 76 mVscE,
zatímco u vzorků zcitlivělých dvě hodiny to j iž bylo Ep = 120 mVscE a Epp = - 5
mVscE Na základě těchto výsledků se dá ř íci , že tepelné zcitlivění má také
negativní vliv na náchylnost oceli k bodové korozi.

Jednou z doporučených norem pro sledování náchylnosti k bodové korozi
austenitických korozi vzdorných ocelí je norma ASTM G 48-76. Tato metoda
byla použita k sledování vlivu zcitlivění na bodové napadení. Výsledky měření
jsou uvedeny v Tab.3. Tato data dokladují, že metoda není vhodná. Roztok
chloridu železitého je totiž natolik agresivní, že není schopen rozlišit u jedné
oceli různé stupně tepelného zpracování a vyvolává u všech vzorků stejné
enormní bodové bnapadení Korozní rychlosti se pohybovaly v rozmezí 20 - 30
g.m-2 h-i Z tohoto důvodu jsme tuto metodu dále nepoužívali.

Dalším faktorem, který ovlivňuje intenzitu a typ korozního napadení a
tím i životnost zařízení, je deformace za studena. Pro tento účel byly pomocí
trhacího stroje INSTRON 8032 připraveny vzorky s tahovou deformací 5,10,15,
25 %. Tyto vzorky byly pak zkoumány z hlediska jejich náchylnosti k bodové
korozi (BK) opět pomocí cyklické voltametrie. Výsledky z Tab.4 j iž nedovolují
tak jednoznačnou interpretaci jako v předcházejících případech.. Deformace v
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rozmezí 5 - 25% má mírně negativní vliv na hodnotu potenciálu Ep a poměrné
hotinf snižuje hodnotu ochranného potenciálu Epp.

Dále takto deformované vzorky byly zkoumány z hlediska jejich
náchylnosti k fiKK. Hodnoty aktivačního náboje se pohybovaly od 215 mC.cm-2
do 325 mC.cm-2. Zjištění trendu či závislosti nebylo prováděno vzhledem k
rozptylu měření a negativního faktoru opracování povrchu. Další budoucí
měření budou muset prokázat, zda opravdu deformace způsobuje takové
zvýšení náchylnosti k MKK, které odpovídá 1 - 2 hodinovému zcitlívění při
6500C, což vyplývá z výsledků.

Poslední sadou měření bylo zkoumání trubek vyjmutých z parogenerátoru
v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Opět reaktivační metodou bylo
proměřeno 5 vzorků, které byly vybrány tak, aby reprezentovaly celou délku
trubky, tedy od horkého kolektoru ke studenému kolektoru. Vzorky byly
zbaveny korozních produktů opět broušením pod vodou (hrubost 400). Výsledky
měření jsou v Tab. 1. Je zde vidět, že tyto vzorky jsou mírně zcitlivělé, a to
asi na úrovni 0.5 hodiny při 650 "C. Obecně se dá předpokládat, že ke
zcitlivění tohoto typu oceli může dojít i při tak nízkých hodnotách teplot,
jaké jsou při provozu parogenerátoru t j . 269 - 300 *C. Při tak nízkých
teplotách je ovšem zapotřebí velmi dlouhých expozičních dob, což v tomto
případě bylo dodrženo. Trubky byly provozované 21833 hodin.

ZÁVÉR
Cílem práce bylo zhodnotit vliv tepelného zcitlivění na náchylnost oceli

O8CH18N1OT R me2ikrystalové a bodové koro2i. Měřeni indikovalo, že
zcitlivění při 650°C má j iž během 30 minut značný vliv na sklon oceli k
mezlkrystalovému ataku, v souladu s hojnými údaji v literatuře. Nově byl
zjištěn značný vliv tepelného zcitlívění na sklon k bodové korozi. Dále byl
pozorován značnývpříznivý vliv plastické deformace zď studena na odolnost
ocelí vůči bodové a mezíkrystalové korozi. Výsledky získané z experimentů na
neexponovaných trubkách byly porovnány se vzorky exponovaných 21833 hodin
v provozu JEBO. Tato expozice v prostředí lze porovnat ze zcitlivěním
c"!

;

 M/Ítí<<; '-T- }M•> ' při 650°C po dobu 30 minut.

Literaturu.
/ ] / NOVÁK, P. : Využití elektrochemických metod na určení náchylnosti k
mezikrystatové korozi, Sborník V^CHT, Praha 1975

149



Tab. 1. Elektrochemické veličiny určující náchylnost parogenerátorových
trubek k mezlkrystalovému napadení. Vzorky jsou z PG 41 JEBO, které byly v
provozu 21833 hodin. Zkoumaný vnější povrch t. j . strana sekundárního okruhu.

Označení vzorku

3B/2
4B/2
6B/2
11 B/2
12B/2
slepý pokus

AKTIVAČNÍ NÁBOJ
Pai /mC.cm-2/

56
72
62
75
90
2.2

Tab. 2 Elektrochemické veličiny charakterizující v l iv tepelného zcit l ivění na
náchylnost oceli 08CH18N10T k mez i krystalovému napadení a k bodovému
napadení.

DOBAZCITLIVÉNÍ
PŘI 650*C

HODINY

0
0.5
1.0
2.0

BODOVÉ
EP

mVscE

238
183
145
120

NAPADENÍ
Epp

mVscE

76
20

5
-10

MEZIKRYSTALOVÉ NAPADENÍ
Pa

mC.cm-2

2.2
102
205
431

Tab. 3.Vliv zcit l ivění na hmotnostní úbytky a korozní rychlosti vzorků PG
trubek z oceli O8Crl8Nil0Ti v 6%FeCl3při 200C za 5 hodin

DOBA ZCiTLIVÉNÍ /hod/ KOROZNÍ RYCHLOST /g.m-2.h-V

0.0 28.6
0.5 22.5
1.0 21.2
2.0 23.5

150



Tab. 4 Vliv deformace na náchylnost oceli 08Cr 18Ni 1OT k MKK a BK

DEFORMACE

o

5

10

15

25

BODOVÉ
EP

mVscE

238
200
203
210
185
240
230
200
190

NAPADENÍ
Epp

mVscE

76
10
10
10
20
25
25
0
10

MEZIKRYSTALOVÉ NAPADENÍ
Pa
mC.cm-2

2.2
323
297
302
210
220
209
250
187
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