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PŘÍSTUPY K OMEZENÍ RADIAČNÍHO ZKŘSHJTUTÍ 0C3LÍ

R3AKT0R0VÍCH TLAKOVÝCH NÁDOB

Miroslav Vacek, Radim Havel, Petr ÍJovosad, tfjV Řež

Základní funkce reaktorové tlakové nádoby spočívá ve-

spolehlivém krytí aktivní zóny jako zdroje energie a pri-

márního chladivá pro uchlazení tohoto zdroje a přenos ener-

gie* Tyto dvě základní funkce musí plnit za všech normálních

a abnormálních provozních režimů reaktoru i za havarijních

podmínek* Porušení celistvosti reaktorové tlakové nádoby by

mohlo vést k nepřípustnému ohrožení obyvatelstva uvolněnými

radioaktivními štěpnými produkty i k nežádoucím ekonomickým

ztráiánt. Proto se od reaktorová tlakové nádoby požaduje na-

prosto spolehlivý a bezpečný provoz po celou dobu její život-

nosti. Podle amerického poradního výboru pro reaktorovou bez-

pečnost /1/ je pro reaktorovou nádobu přijatelná rychlost

porušení 10~°na nádobu za rok. Dlouholetý provoz jaderných

elektráren a lehkovodními reaktory byl však dosud na celém

světě z hlediska havárie reaktorové tlaková nádoby naprosto

bezchybný.

Vzhledem ke svým rozměrům, hmotnosti a hlavně pak vyso-

ké indukované aktivitě již po krátké době provozu je reakto-

rová tlaková nádoba prakticky nevytaěnitelna. Její životnost

může být proto omezujícím faktorem pro celou jadernou elekt-

rárnu.

Porušením tlakové nádoby by mohlo dojít k tak velkému

úniku chladivá, že by jej nebylo možno kompenzovat žádným

systémem doohlazování. Tím by mohlo dojít k přehřátí aktiv-

ní zóny (palivo), k jejímu natavení a s tím spojených nepříz-

nivých účinků.

V tomto směru přineslo velmi cenné poučení dlouhodobé

studium následků nehody na jaderné elektrárni Three Mile

Island v USA /2/, ke které došlo v březnu 1979. Tato nehoda

vyústila ve ztrátu chladivá v aktivní zóně reaktoru, čímž

doälo k jejímu přehřátí. Po nehodě se předpokládalo, že k
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natavení paliva bud* nedošlo vůbec, nebo jen ve velmi omeze-

ném rozsahu a Že. došlo hlavně k natavení povlaků pelivových

Článků. Nedávno zveřejněné výsledky po téměř deseti letech

studia následků nehody však přinesly zcela nové poznatky k

této události. Ukázalo se, že ve skutečnosti došlo k rozta-

vení zhruba poloviny aktivní zóny (asi 60 tun paliva) při

teplotě centrální oblasti 2800 až 3100°K. Při tom asi 20 t

roztavené aktivní zóny vyteklo na dno tlekové nádoby. Na

štěstí k uchlazení těchto 20 t taveniny na dně nádoby stači-

lo to malé množství vody, které zde ještě* zbývalo, tekše ne-

došlo ke katasrofálnímu porušení reaktorové tlakové nádoby.

Velice pozitivním poznatkem z této události je, že v přípa-

dě havárie stačí podle výpočtů k uchlazení taveniny na dne

nádoby velice malé množství vody, aby nedošlo k jejímu póru-
V 0

sem.

Z vysokých nároků na spolehlivost reaktorové tlakové

nádoby vyplývají i vysoké požedavky na jakost použitého ma-

teriálu i na úroveň jeho mechanicko metalurgických charakte-

ristik. Při tom se musí hodnotit nejen vlastnosti použité .

oceli ve výchozím stavu, ale i po celou dobu životnosti re-

aktoru, kdy působením provozních podmínek dochází k postup-

ným změnám těchto vlastností či k jejich degredaci. K nej-

větší degradaci vlastností oceli reaktorové tlakové nádoby

dochází vlivem neutronového záření. Proto se využívá všech

nožných cest k tomu, aby se radiační poškození oceli nádoby

co nejvíce omezilo. Při tom se vychází z toho, že radiační

poškození závisí na třech hlavních faktorech, ke kterým pat-

ří:

i) jaderné prostředí (neutronový tok, neutronové spektrum a

neutronová fluence)?

ii) provozní prostředí (provozní teplota, fyzikální prostře-

dí, mechanické namáhání);

iii) metalurgie oceli (výrobní technologie, chemické složení,

tepelné zpracování),

Z jaderného prostředí má na radiační poškození oceli
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největší vliv neutronová fluence jako časový integrál neut-

ronového toku. Z provozního prostředí to je teplota ozařová-

ní a z metalurgických faktorů chemické složení a z něj hlav-

ně obsah mědi. V menší míře pak obsah niklu a ostatních pří-

měsí, jako je fosfor, arzén, cín a antimon. Pří tomto poško-

zení se v oceli silně uplatňuje synergismus.

Pro zmírnění radiačního zkřehnutí ocelí reaktorových

tlakových nádob se využívá všech uvedených poznatků či cest*

První krok tedy spočívá ve zmenšení neutronové fluence na

vnitřním povrchu stěny nádoby. To se děje snižováním okamži-

tých neutronových toků na stěnu nádoby. Lze toho dosáhnout

buď lepším hospodařením s palivem, kdy na rozdíl od tradič-

ního způsobu hospodaření je do periferních kazet vkládáno

vyhořelá palivo a nové palivo se vkládá dovnitř aktivní zó-

ny. To na jedné straně vede k nižšímu úniku neutronů z aktiv-

• už zeny, sis na druhs strsixs k nsrovnosGriismu vyvinu t spis.,

f což je třeba kompenzovat pomocí vyhořívajících absorbérů.

i Tímto opatřením se neutronový tok sníží zhruba o jednu polo-

í vinu. Většího snížení neutronového toku na vnitřní stěné ná-

doby (asi na pětinu) se dosáhne s použitím stínících kazet,

kde palivo je nahrazeno buď v celé, nebo jen v určité délce

neštěpným konstrukčním materiálem. K takovému řešení bylo

např. přistoupeno v jaderné elektrárně Loviísa ve Finsku,

E.B.Robinson v USA, Stade a Obrigheim v HSR a v Jaslovských

Bohunicích.

Další z tohoto hlediska účinné řešení bylo aplikováno

v NSR /3/, které spočívalo ve zvětšení vodní mezery mezi ak-

tivní zónou a stěnou nádoby na 780 mm. Tím došlo ke snížení

neutronové fluence na konci projektované životnosti nádoby

na pouhých 5x1022n.m~2 (B >1 MeV).

Z hlediska co nejmenšího radiačního zkřehnutí oceli

reaktorové tlakové nádoby by bylo žádoucí udržovat teplotu

stěny nádoby na co nejvyšší teplotě. Ta. je však dána jak

charakteristikou zachování skupenství chladící vody pri da-

ných parametrech teploty a tlaku v aktivní zóně primárního

okruhu, tak i provozní teplotou ostatních komponent a nelze
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3i dále zvyšovat•

Pro omezení radiačního zkřehnutí z metalurgického hle-

diska se v oceli reaktorové tlakové nádoby připouští obsah

mědi nejvýše 0,1$ nebo dokonce jen 0,06% (tabulka 1) e podob-

ně je limitován i obsah prvků či nečistot, které snižují ra-

diační odolnost oceli, která bude použita v oblasti kolem

aktivní zóny reaktoru. K těmto nečistotám patří hlavně fos-

for, arzen, antimon a cín. Dalším důležitým opatřením je

aplikace moderních ocelářských výrobních postupů, vhodného

chemického složení, výrobní technologie a tepelného zpraco-

vání oceli tlakové nádoby tak, aby byla zajištěna její vyso-

ká houževnatost a nízká tranzitní teplote už v neozéřeném

stavu. Kromě toho jsou svarové spoje v okolí aktivní zóny

jako potenciální zdroj iniciace a šíření trhlin v oceli na-

hrazovány výkovky větší hmotnosti. To platí v prvé řade o

podélném svaru s dvojnásobným napětím oproti svaru obvodové-

mu, čímž se odstraní nejkritičtější místo, z hlediska radiač-

ní odolnosti, nádoby,

A pokud tyto prostředky nejsou dostatečně účinné pro

zabránění nadměrného zkřehnutí ocelové reaktorové tlakové

nádoby, zbývá už jen jedna cesta pro obnovení její dostateč-

né houževnatosti a to regenerační žíhání.

Jak jsou tyto obecné zásady respektovány u našich oce-

lí pro tlakové nádoby reaktorů W3R 440 a W2R 1000 naznaču-

je obr,1• Předepsané chemické složení obou ocelí je uvedeno

v tabulce 1,

Radiační zkřehnutí ocelí ( ATT) je obvykle /4/ vyjeá-

řováno vztahem

ATT = A p , F
1 / 3 (1)

kde konstanta Av je určitým vyjádřením citlivosti použité

oceli k radiačnímu zkřehnutí při dané teplotě a P je neutro-

nova fluence v n/m uváděná v tomto případě v násobcích 1 0 " .

Na obr,1 je uvedeno přípustné a experimentálně naměře-

né radiační zkřehnutí základního materiálu (ZH) a svarového



kovu (SK) Cr-Mo-V oceli 1 5Ch2ľ£FA pro tlakovou nádobu reakto-

ru WSR 440 a Cr-Ni-Mo-V oceli 1 SClÄTľdFA pro W E R 1C00. Tep-

lota ozařování zkušebních tyčí v sondách francouzské výroby

typu Chouca-I'.I byla va všech případech kolem 270°C,

V souladu s výsledky v USA /5/ dochází k vyššímu radi-

ačnímu zkřehnutí 15Ch2NľvIFA s vyšším obsahem niklu pravděpo-

dobně v důsledku jeho synergických účinků 3 mědí.

Radiační zkřehnutí oceli 15Ch2lvIFA je pro základní ma-

teriál narr.e zvýšeno nad přípustnou hranicí a u svarového

kovu Je pod, přípustnou hranicí. Symboly PI a 72 označují ma-

teriál reaktorové tlakové nádoby jaderné elektrárny Paks 1 a

Paks 2, který byl studován při urychlené expozici v UJV.

Radiační zkřehnutí základního materiálu ocelí 15Ch2NT.Í?A

je vždy pod přípustnou hranicí. U svarového kovu je při pro-

jektované životnosti 6x10 n/m >0,5 MeV v obr.1 mírně nad

přípustnou hranicí, ale vzhledem k rozdílné ozsřovací teplo-

tě (290 a 270°C) se dá očekávat, že při ozařovací teplotě

290°C (provozní teplota stěny nádoby WSR 1000) by toto zkřeh-

nutí bylo bezpečně pod přípustnou hranicí. Výraznější rozdíly

v radiačním zkřehnutí svarového kovu byly zaznamenány při po-
24 2ušití fluence téměř 1x10 n/n > 0,5 Me7, což je vysoko nad

projektovanou životností nádoby. Ve značná rííře se na tomto

rozdílu podílí opět nižší teplota ozařování, než je skuteč-

ná provozní teplota nádoby.

Použití některého způsobu na snížení úniku neutronů z

aktivní zóny reaktoru a tím i snížení fluence ve stěně nádo-

by včetně použití stínících kazet je potom v rukou provozo-

vatele jaderné elektrárny a na Jaderné elektrárně v Jaslov-

ských Bohunicích je tento postup již používán.

Snížení neutronového toku neutronů, na stěně nádoby

zvýšením tlouštky vodní vrstvy mezi aktivní zónou a stěnou

nádoby zde nelze uplatnit. Vnější průměr nádoby nelze zvyšo-

vat vzhledem k předepsaná transportovatelnosti.

Poznatků o vlivu matalurgických faktorů na zlepšení

radiační odolnosti oceli je ve státním podniku ŠKODA Plzeň

při výrobě reaktorových tlakových nádob v rámci daných mož-
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ností účelně využíváno. To platí nejen o výrobě oceli z hle-

diska dosažení její vysoké houževnatosti a nízké tranzitní

teploty už v neozářeném stavu. Na příklad pro základní mate-

riál oceli 15Ch2lTMPA byla u všech devíti prstenců prvních tří

kompletů naměřena výchozí tranzitní teplote (T^o)
 v rozmezí

-70 až -100°C a vrubová houževnatost horního pleta nejméně

260 J/cm /6-7/. Je zde dosahováno nízké předepsané úrovně

nědi i ostatních nečistot. Kromě toho byl u svarového drátu

ještě snížen obsah niklu z původních 1,5 - 1,8% na 1,2 - 1,5%

pro snížení radiačního zkřehnutí i náchylnosti k popouštecí-

mu křehnutí, které by mohlo být ve svarovém kovu iniciováno

během svařování, Z tohoto hlediska by měla být problematice

svařování této oceli nadále věnována zvýšená pozornost.
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Tabulka 1. Předepsané chemické složení ocelí 15Ch2NMFA a 15Ch2MPA
pro reaktorové tlakové nádoby.

Materiál

5Ch2NMFA

5Ch2MPA

5Ch2MPA

5Ch2MPA

ZM

SK

ZM

SK

ZM

Chemické aložení ve hmotnostních %

0,15
0,18
0,06
0,12
0,13
0^18
0,03"
0,12

Mn Si
t ,

0,30 0,17
0,60 " ~

"Ó","65" . .
1,10 0,45
0,30
0,60

1,30

0,17
0,37

""0,20"
0,65

max,

SK

ZM ,

SK

As j Cu
~mä~xT1 max.

0,00é! 0,06
max. 'max.
0,006; 0,_08

i 0,25 í max. ,max.
0,040

0,15 i max.
0,30 0,06

.9.9.1.9
max.
0,08

max.
0,009
max.
0,010
max.
0j_01_4
max"."
0,010

Co
max.
0,02
max.
0,02
max.
0,025
max.
0,025

max.
0,010
max.
0,008
max.
OJJ316
max.
0,020

Cr
1,8

1,40
2,10

H i
1,0
LL?.
1,20
1,90

Sn
max.
0,003
max.
0,005

max.
0,40

Sb
max.
0,002
max.
0,005

0,5
0j7_
0,45
0,75
0,60

JQ48O.
0,4
0t6

P + Sn + Sb
max.
0,013
max.
0,013

max.
0,006

max.
0,006

max.
0,017

1

-j

1
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zkřehnutí ocelí 15Ch2MFA a i5Ch2HíPA při ozařování
kolem 270°C.



RADIAČNÍ ZKREHlíUTÍ 0C2LI 15CH2MPA A SVAHOVÝCH SPOj8
NA ZÍKLADŠ VÝSLEDKU SVEDEČNÉHO PROGRAMU

RNDr. Tomáš P á v
ístav jaderného výzkumu, Řež

1. Systém svědečných těles

Vlivem r-eutronového ozáření dochází v materiálu tlakové
nádoby reaktoru k nevratným změnám mikrostruktury, což výz-
namně ovlivňuje jeho fyzikální a mechanické vlastnosti. Z
hlediska životnosti tlakové nádoby jsou nejdůležitější změny
plastických vlastností (růst smluvní meze kluzu a meze pev-
nosti doprovázený ztrátou tažno3ti) a růst kritické přecho-
dové teploty. Stav materiálu tlakové nádoby reaktoru W3R-44C
je monitorován systémem svědečných těles uložených na okraji
aktivní zóny. Zkušební tělesa jsou v pravidelných intervalech
vyjímána a podrobena mechanickým zkouškám. Výsledky těchto
zkoušek pak slouží k analyze fyzikálnš-metalurgického stavu
materiálu tlakové nádoby.

Soubor svědečných těles je tvořen zkušebními tyčemi tří
typů materiálu: základního materiálu výkovku tlakové nádoby,
sverového kovu a materiálu obsahujícího zónu tepelně ovliv-
něnou při svařování. Od každého z těchto materiálů je v jed-
nom souboru svědečných těles 12 tyčí Charpy s V-vrubem, 12
tyčí typu Charpy s vrubem upraveným pro vložení sponového
snímače pro měření teplotní závislosti lomové houževnatosti
a 6 těles pro zkoušku statickým tahem. Fluence rychlých neu-
tronů je monitorována aktivačními detektory 54Pe, 63Cu a
93Nb. Teplota ozařování je měřena diamantovými detektory.
Každá tlaková nádoba obsahuje 6 těchto souborů v aktivní zó-
ně a dva další, které jsou umístěny nad aktivní zónou pro
kontrolu příspěvku tepelného stárnutí ke změně mechanických
vlastností bez vlivu neutronového záření.
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2. Pluence rychlých neutronů

Typický průběh fluence rychlých neutronů po výšce ře-
tězce svědečných těles je na obr. 1. Soubory zkušebních ty-
čí typu Charpy-V leží ve střední části řetězce, kde fluence
neutronů je přibližně konstantní. V okrajových částech ře-
tězce se však fluence značně mění, což ztěžuje hodnocení
výsledků měření lomové houževnatosti.

Chyba stanovení fluence rychlých neutronů je kromě chy-
by metody dána tím, že aktivační monitory jsou ve schrán-
kách umístěny excentricky a jejich poloha v průběhu ozařová-
na' není známa. Odhad možného vlivu na stanovení přechodové
teploty nepřevyšuje 4 K.

3. Radiační zkřehnutí evědečných těles

Závislost vrubové houževnatosti na teplotě byla měřena
v horkých komorách ÚJV Řež dálkově ovládaným rázovým kladi-
vem. Získanými experimentálními body byly metodou nejmenších
čtverců proloženy křivky typu hyperbolický tangens (obr. 2).
Z těchto křivek byla vypočtena kritická přechodová teplota
pro vrubovou houževnatost KCV = 0,5 MJrT . Koeficient ra-
diačního zkřehnutí A p je dán vztahem

kde á TT je posuv kritické přechodové teploty způsobený ozá
řením neutronovou fluencí $ v jednotkách 10 ra . Výsledky
hodnocení 12 souborů svědečných těles základního meteriálu
a svarového kovu jsou v teb. 1 a 2.

Spolehlivost prognózy mechanických vlastností na zákla-
dě vyhodnocených koeficientů radiačního zkřehnutí A p je ome-
zena řadou faktorů, kt«ré již dnes nelze ovlivnit. Svědečná



tělesa z konstrukčních důvodů nejsou umístěna přímo na stěně
tlakové nádoby, ale poněkud blíže ke středu aktivní zóny
reaktoru. Výpočty a modelová měření ukazují, že v místě ulo-
žení svedečných těles je hustota toku neutronů přibližně 11x
vyšší než na stěně nádoby. Proto je smysluplné provést po-
slední hodnocení svedečných těles po 5 letech provozu nádoby,
kdy fluence neutronů svedečných těles bude odpovídat přibliž-
ně 50 rokům provozu. Pak však již nejsme schopni zachytit
změny parametrů procesu ozařování ke kterým dojde po páté
kampani.

Spolehlivost stanovení koeficientu radiačního zkřehnutí
závisí především na přesnosti určení posuvu kritické přecho-
dové teploty. Z tohoto hlediska je počet těles, který je k
dispozicí pro jednu křivku teplotní závislosti vrubové hou-
ževnatosti příliš malý. Rozptyl výsledků měření v přechodové
oblastí je způsoben metalurgickými příčinami a nelze jej
podstatně ovlivnit zpřesňováním metod měření. Lze proto oče-
kávat, že chyba stanovení kritická teploty bude * i 10 K,
což odpovídá střední chybě v určení koeficientu radiačního
zkřehnutí až i 2,3. To je v souladu s výsledky uvedenými v
tab. 1 a 2. Střední hodnota koeficientu A ? pro základní ma-
teriál je 13,6 ± 2,5 a pro svarový kov 10,4 - 2,3.

Vezmeme-li v úvahu všechna výše uvedená omezení, lze
pro vnitřní povrch tlakové nádoby reaktoru očekávat násle-
dující hodnoty kritické přechodové teploty:

Doba provozu Zákl. materiál Svarový kov »;
/let/ ve středu akt. zóny ve výšce obvod, svaru /

___________________________________________________ ,
10 10 i 11 °C 38 i 9 C ř

30 33 i 15 °C 55 ± 13 °C
50 50 ± 19 °C 66 ± 15 °C
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Č. tavby

27 408

28 318

37 191

34 589

41 230

T 0

-55

-49

-53

-37

-61

/.10 2 2 m" 2 /
80

138

195
100

176
250

85
171
260

105

174
103

rn
TCP

ro/
- 2

+10

+14
-12

25
39
17
45
59
29
36

2

A p

12,3
12,6
11.9

8,1
13,2

14,0

15,9
17,6
17,5
14,0
13,1
13,4

Tab. 1 - Pluence rychlých neutronů (E y 0,5 MeV), kritické
teploty a koef. radiačního zkřehnutí základního materiálu.

Č. tavby

80 352

76 306/1

81 797

40 350

76 306/2

ro/
10

0

30

-13

-7

/.1022nf2/
80

138

195
85

171
260
100

176
250

105
174
103

M/
48

39
89
65
43

110

78
61

124

26
40
32

A w
r

8 , 8

10,6

11,7

8,9
7,7
9.6

12,7
14,3
14,9

8,3
9,5
8,3

Tab. 2 - Pluenct rychlých neutronů (E > 0,5 Me V), kritické
teploty a koef. radiačního zkřehnutí svarového kovu.
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Cbr.L Fluence rychlých neutronů /E 20,5 He V/ v závislosti
na poloze schránky v reaktoru<.
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Obr.2 Závislost vrubové houževnatosti svarového kovu č.t. 80352
na teplotě. 1-ntozářený stav, 2-po l.roce provozu,
3-po dvou letech provozu.
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RADIAČNÍ POŠKOZENÍ ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU REAKTOROVÉ TLAKOVÉ

NÁDOBY W E R ÍOOO

Radim HAVEL, Miroslav VACEK, Ladislav BODNAR, Anna BRO2OVÁ

Ústav jaderného výzkumu, ftež

ÚVOD

Ocel 15CH2NMFA je používána pro výrobu tlakových nádob

reaktorů W E R 1000 v SSSR od roku 19B0. V rámci spolupráce

při výrobe komponent jaderných elektráren jsou tyto tlakové

nádoby vyrábôny též v s.p.SKCDA. Pro ověření vlastností

materiálu, vyráběného v ČSSR, byl navržen a realizován

rozsáhlý experimentální program. Součástí experimentálních

prací bylo i ověření odolnosti této oceli proti radiačnímu

poškození, (1).

Tlakové nádoby jsou vyráběny z celokovaných prstenců,

spojených obvodovými svary pod tavidlem. Vypočtená -fluence na

sténá reaktorové tlakové nádoby na konci jejího života je

3.3xl023n m~2,E > IMeV při ozařovací teploto 290 - 10°C. Pro

materiál prstenců, obklopujících aktivní zónu bylo pro první

tři vyrábéné tlakové nádoby vyhodnoceno radiaíni zpevnení a

zkřehnutí po ozáření fluencemi až 8.8xl023n m""2, E > IMeV.

MATERIAL

Celokované prstence o tloustce steny 192 mm a vnftjsím

průméru 4S35 mm byly vyrobeny ze 170 t ingotu z litiny PVK o

vysoké Čistot*. Po rozpoustécím žíhání 960°C/vzduch byly

prstence zakaleny do vody z 920°C a popustený 650°C/vzduch.

Chemické složení zkoumaných taveb, označených A až E je



uvedeno v tabulce 1.

Zkušební telesa byla odebrána z hlav prstenců v 1/3

tloustky steny, zkušební telesa Charpy-V s orientací C - L,

telesa pro zkoušku tahem tak, že jejich podélná osa je kolmá

na rovinu siřeni trhliny v tělesech Charpy-V. Materiál

zkušebních téles byl tepelne zpracován stejně, jako prstence

po svaření. Mikrostruktura zkoumaného materiálu je v důsledku

použitého tepelného zpracování směsí popusteného bainitu a

martenzitu. Zkušební télesa pro zkoušky lomové houževnatosti

byla opatřena únavovou trhlinou v souladu s příslušnou

normativně technickou dokumentací a poté bočními vruby.

PODMÍNKY OZAfcOVAKt

Zkušební tilesa byla ozařována v experimentálním

reaktoru VVR-S v ÚJV Rež v elektricky vytápěné sondě

Chouca-M, umístěné v aktivní zóně. Neutronový tok během
17 —2 —1ozařování byl 1.3x10 n m s , E > IMeV, neutronové -fluence

JL^ AO

byly stanoveny z reakce Cu J(n,o)Co s nejistotou menší než

20 5í, teplota během ozařováni byla regulována v rozsahu

285-12°C, <2>, (3).

VÝSLEDKY MÉKENl

Zkoušky tahem byly prováděny štandartní m způsobem, při

pokojové teplotě, na zkušebních tělesech o průměru 4 mm a

délce 20 mm deformační rychlostí 4.2xl0~3s"í. Výsledky

zkoutek jsou uvedeny v tabulce 2. Parametr B_,

charakterizující odolnost materiálu proti radiačnímu zpevnění

je definováni

AR 0.2 « 6. ( FxlO~22n m ~ 2 ) 1 / 3

P r
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V tabulce uvedené hodnoty jsou střední hodnoty, získané ze

tři moření.

Zkoušky vrubové houževnatosti byly prováděny štandartní m

způsobem na rázovém kladivu s pracovní kapacitou 294 J a

nárazovou rychlostí 5.6 m/s v teplotním rozsahu -160 až

200°C. Teplota moření byla určena s přesností lepil než ±2°C.

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3. Parametr Ap,

charakterizující odolnost materiálu proti radiačnímu

zkřehnutí je definován:
—"21 —2 1/3ATT41J = AF ( FxlO "n m " V 0

Zkoušky lomové houževnatosti byly provádény v souladu s

příslušnou normatívna technickou dokumentací s odchylkami,

vynucenými malým rozměrem zkušebních teles a podmínkami práce

s ozářenými materiály, (4), <3), v rozsahu zkušebních teplot

od -190 do +200 C. Naměřené hodnoty spol síně s hodnotou

parametru A_, de-finovanou:

ATT J O 0 • Ap < FwlO n m *

jscu uvedeny v tabulce 4.

DISKUSE

Pozorované hodnoty radiačního zpevnění se nalézají v

rámci přípustných mezí pro obe pouSité fluence. Měřená

taznost a kontrakce je vyfisí než 17 7. resp. 74 '/., poměr meze

kluzu k mezi pevnosti se v důsledku ozáření zvýšil z 0.8S na

0.91. Tyto výsledky ukazují, Se zkoumaná ocel má dostatečnou

zásobu plastických vlastností i po ozáření vyššími -fluencemi.

Hodnota parametru B_ s rostoucí -fluencí vzrůstá.

Zvýšení přechodové teploty (vrubová houževnatost) j»

nejběžněji používanou mírou hodnocení radiačního zkřehnutí.



!"!szi jednotlivými studovanými tavbami nebyly shledány

podstatné rozdíly z hlediska jejich radiační odolnosti.

Pozorovaná rozdíly jsou patrně způsobeny zejména značným

rozptylem rcářených hodnot <a nízkým počtem zkušebních téles)

a ne zcela shodnýmipodmínkami při ozařování. Lze konstatovat,

že pozorované hodnoty radiačního zkřehnutí se nacházejí v

rámci přípustných mezí a to i pro fluence přesahující fluence

na konci života reaktorová tlakové nádoby.

Rostoucí hodnota koeficientu A_ s rostoucí fluencí

indikuje (stejný efekt rostoucí fluence byl pozorován i v

případě Bp), íe použitý vztah, udávající závislost radiačního

zpevněn! či zkřehnutí na fluenci, neodpovídá zcela

skutečnosti. Metodou nejmenších čtverců byly stanoveny

následující hodnoty příslušných koeficientů!

AR 0.2 = 61 (F.10~ 2 2) 0" 4 4

P

ATT 4 1 J = 30 (F.IO" 2 2) 0' 2 7

Je přitom třeba zdůraznit, Se uvedené hodnoty jsou zatíženy

značnou chybou vzhledem k malému počtu údajů a jejich

rozptylu. Na rozc.il od výsledků, uvedených v (5), kde byly

analyzovány pouze první 3 tavby, však tyto hodnoty přibližné

odpovídají předpokládaným. Značné vysoké hodnoty exponentu n,

uvedené v (5) jsou zřejmé důsledkem toho, že nebyly k

dispozici údaje při vyšších fluencích.

Výsledky zkoušek teplotní závislosti lomové

houževnatosti vykazují silnou závislost na rozměru zkušebních

téles vzhledem k extrémně malému rozměru použi týchžkušebnlch

těles, obr.1.Modely, používané k normalizaci výsledků měřeni

z hlediska vlivu rozměru nebyly v tomto případě použity neboř

získané soubory hodnot nejsou dostatečně velké ani úplné.

Získané výsledky ukazují ve shodě s publikovanými závěry řady

dalších prací, že nejúčelnější bude studovat vliv velikosti
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na dolní resp. horní přechodovou teplotu. Je třeba zdůraznit,

2e namžřené výsledy, přesto že je nelze považovat za

absolutní materiálové parametry, nezávislé na typu a rozméru

zkužebních těles, jsou plně využitelné pro hodnocení

vlastností materiálu reaktorových tlakových nádob. Jejich

význam spočívá ve stanovení relativní změny parametru typu

lomové houževnatosti vyvolané ozářením neutrony-

Naměřené hodnoty radiačního zkřehnuti vyjádřené

posunutím teplotní závislosti vrubové i lomové houževnatosti

leží dostatečně nízko pod maximální přípustnou mezí

radiačního zkřehnutí, danou vztahem, obr.2.,:

ATT = 29 ( F . 1 0 ~ 2 2 ) 1 / 3

Vztah mezi posunutím přechodových teplot vrubové a

lomové houževnatosti je znázorněn na obrázku 3.. Je zřejmé,

že odhad posunuti teplotní závislosti lomové houževnatosti v

důledku ozáření neutrony na základě zkoušek vrubové

, houževnatosti je pouze přibližnou aproximací. Vzhledem k

. čistě empirické podstatě tohoto vztahu je obtížné spolehlivě

analyzovat příčiny rozložení hodnot okolo předpokládané

závislosti. Je třeba zdůraznit, že v literatuře jsou uvádény

případy, kdy vrubová houževnatost je příliš konzervativním

nebo naopak zcela nekonzervativním odhadem.

ZAV£RY

Jsou uvedeny výsledky tahových zkoušek, zkoušek vrubové

a lomové houževnatosti neozářeného a ozářeného materiálu

15Ch2NMFAA v širokém rozsahu zkušebních teplot.

Přestože byl pozorován významný vliv velikosti zkušebních

titles na měřené hodnoty lomové houževnatosti, je možno



stanovit vliv neutronového záření na lomovou houževnatost na

zkužebnlch tělesech Charpy s nacyklovanou trhlinou.

Zkoumaná ocel z hlediska radiační stability vyhovuje

příslušným požadavkům.

Posunutí přechodových teplot, stanovené na základe zkoušek

vrubové houževnatosti, je možno považovat pouze za hrubý

odhad vlivu záření na lomovou houževnatost.
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Tabulka 1.: Chemické složení oceli 15Ch2NMFAA, (hm."/.)

Tavba

A

B

C

D

E

C

.17

.15

.15

.17

.15

Si

.29

.27

.28

.30

.29

Mn

.41

.51

.52

.51

.48

P

.009

.009

.006

.007

.007

S

.009

.011

.007

.009

.009

Ni

1.27

1.25

1.27

1.27

1.28

Cr

2.05

2.10

2.13

2.28

2.15

Cu

.06

.03

.05

.04

.03

Mo

.57

.56

.56

.58

.60

V

.09

.07

.09

.08

.09

Sn

.003

.001

.001

.002

.002

As

.004

.003

.004

.005

.005

Sb

.001

.001

.001

.001

.001

Tabulka 2.;Výsledky zkoužek v tahu

Tavba

A

3

C

0

E

F(-fluence)

xlO^EMMeV

0
1.2
4.4

0
1.7
4.3

0
4.6

0
3.1
8.8

0
3.1
S. 8

R 0.2
pMPa

632
685
794

528
640
726

576
772

578
649
716

591
639
708

AR O
PMPa

53
162

112
198

196

71
138

48
117

.2

Y.

Q
25

21
37

34

12
24

8
20

R
m

MPa

744
774
852

641
715
779

678
023

673
716
769

698
722
775

A5
7.

19.0
18.7
17.0

22.0
19.0
17.0

21.0
17.5

20.0
18.9
17.5

18.6
19.6
17.8

Z

7.

78
78
74

82
77
76

B2
77

79
78
75

77
73
73

BF

23
46

44
56

55

22
31

15
26



Tabulka 3.: Výsledky zkoušek vrubové houževnatosti

Tavba

A

B

C

D

E

F(-f luence)

xlO2?E>lMeV

0
1.2
4.4

0
2.2
4-3

0
2.0
3.8

0
3.1
8.8

0
3.1
8.8

TT41J

C

-118
-79
-31

-105
-66
-23

-105
-77
-37

-97
-54
-42

-75
-65
-40

TT.9

C

-83
-69
-19

-93
-61
-16

-87
-63
-24

-83
-43
-27

-61
-51
-35

ATT41J

C

39
87

39
82

28
68

43
55

10
35

ATT.9

C

19
69

32
77

24
63

40
56

10
26

USE

Jem2

276
249
249

276
252
238

276
270
222

294
264
232

260
255
210

AF

17
25

14
23

10
20

13
13

3
7

Tabulka 4.:Výsledky zkoušek lomové houževnatosti

Tavba

A

B

C

D

E

F(fluence)

xlO2?E>lMeV

0
4.6

0
4.6

0
4.6

0
4.6

0
4.6

TT100

C

-153
-75

-147
-98

-152
-110

-148
-91

-152
-115

ATT100

C

78

49

42

67

37

Ko.

285
239

294
275

321
284

269
227

278
268

2 ^0.2

MPam1'2

46

19

37

42

10

22

14

12

19

10
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IGKBOSTKUKTURA OCELÍ REAKTOROVÝCH TLAKOVÝCH KJÍDOB

RNDr. Jan K o č í k , CSc. , Eliška K e i 1 o v á ,prom.fyz.

Ústav jaderného výzkumu, Řež

1. Úvod

Degradace mechanických vlastností ocelí RTN, určují-

cích provozní bezpečnost a zbytkovou životnost nádoby, je

spojena se zněnaEi aikrostruktury, vyvolanými ozářením neutro-

ny. Typ radiačního poškození a jeho rossah je dán jednak pa-

rametry ozařování (celkové fluence, neutronové spektruc,

teplota), jeár.&k výchozí dislokační substrukturou materiálu.

Vysoká hustota dislokací, typická pro oceli RTN se

sorbitickou mikrostrukturou, je příčinou časté anihilaee

bodových poruch vzniklých ozářenín elektrony. Vzhledeia k té-

to skutečnosti & reletívně nízkým flu«ncíffi n-í̂ íronů nelze te-

dy očekávat vznik velkých dislokačních smyček a kavit (cha-

rakteristických pro strukturu radiačního poškození žíhaných

materiálů).

2. Experimentální část

Eyly studovány vzorky základního materiálu (Zíí) i sva-

rového kovu (SK) obou typů ocelí Blil 15CH2KFA a 15CH2IÍMFA

z různých technologických i laboratorních taveb v základním

i ozářeném stavu.

Vzorky Zlí i SK ocelí 15CH2NKFA a ZM 15CH2KFA byly oza-

řovány v reaktoru VVR-S v ÚJV Řež fluencemi neutronů

1 - 3-1O23 J T 2 při teplotách ozařování od 150 do 43O°C,

vzorky ZM a SK oceli 15CH2MFA se svědečného progr&mu JE BO

fluencemi neutronů * 1 - 2.10^* m .

Struktura neozářených vzorků byl« sledovánn metodou

světelné iLikroskopie (SM). Uislokační substruktura materiálu

bylA pozorována na elektronovém mikroskopu TESLA BS 540 při

přímém zvětSení 20-60 tisíc a rozliíovecl schopnosti přístro-

je 2 - 3 ns.



Studium oceli 15CH2ÍÍPA Zlí po ozáření fluencí neutro-
nů s I02^=""" / i / bylo doplněno aěřenía úhlově korelač-
ních pozitronových ar.ihilačních ÍAC-PA) spskter, uiaožáují-
cíc detekovat poruchy, jejichž velikost leží pod rozlišo-
vací schopností nikroskopu / 2 / .

:. Výsledky
3.1.Základní stav

Přehled struktur Zlí i SK obou typu ocelí po technolo-
gickém zpracování je uveden v tabulce.

Pro aikrostrukturu Zit obou typu ocelí a SK ocali
15CH2NMFA pozorovanou v TEM je charakteristické střídání
latkové a buněčné struktury. Dislokační substruktura je po
technologickém zpracování částečně zotavena (časté úchyty,
skoky a hroty na dislokacích, tvorba dislokačníeh sítí,
vznik dislokačních stěn buněk s výskytem smyček, příp.subzrn).
Zotavení je heterogenní v různých tavbách i v rámci jednoho
vzorku. Hustota dislokaci v místech s částečně zotavenou
strukturou je «10"*m ~. Heterogenita materiálu a projevy
zotavení po tepelném zpracování (např. výskyt dislokačníeh
sayček ve stěnách buněk) znesnadňují interpretaci struktury
poškozeni ozářených materiálů.

Selekční elektronovou difrakcí byly v uvedených materiá-
lech identifikovány karbidy M 23

C6 a UjC^ o velikosti él iva-
Jemné částice ve tvaru destiček vyloučené často na disloka-
cích morfologicky odpovídají karbidu VC, jehličky v oceli
15CH2KMFA karbidu lfc>2C. Výskyt jemných částic ve SK je
Častější než v Zlí, v některých případech (svaru drátem ŽB)
precipitát hustě lemuje subhranice latěk.

Hustota dislokaci ve feritických zrnech SK oceli
15CH2MFA je%5.10 1 3m' 2. Rozměrná karbidy M ? C 3 a 1I23C6 jsou
vyloučeny výhradně po hranicích srn. Jemný precipitát uvnitř
zrn byl identifikován jako VC, střtdní hustota tiehto částic
N v« (6 + 2 M O 2 0 m" 3 , střední aritmetický průměr čáttie
TS» (29 + 12) um . V okolí hranic srn se nachází denudované
zóny.Subttruktura nečetných bainitických oblastí je analogická
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jako v ZM.

3.2. Ozářený stav

Změny mikrostruktury vyvolané radiací závisí na dosaže-

né fluenci. Při ozáření fluencí neutronů *10 2 3m" 2 vzorky vy-

kazují pouze obtížně hodnotitelné vyšší zotavení dislokační

struktury, vyvolané současným působením radiace a zvýšené

teploty. Hustota dislokací je prakticky shodná s výchozím

stavem, což souvisí s vysokou stabilitou dislokační sub-

struktury temperovaného bsinitu. Smyčky byly pozorovány

pouze ojediněle. V oceli 15CH2MPA byly indikovány metodou PAS

defekty vakančního typu, jejichž, velikost leží j?od rozlišova-

cí schopností mikroskopu / 2 / .

Ke. vzorcích 2M ozářených fluencí neutronů %lCr* m *"

byly pozorovány dva typy defektů.

1.„Černé body o velikostiO - 8 ni , dekorující dislo-

kfccě & hr&nicč zrn a sutzrn ý

2. malé dislokační smyčky uvnitř zrn * ID nm.

Ve feritické střktuře SK po ozáření neutřeno • 102iSa~2

nebyly uvedené defekty pozorovány. Ve srovnání s neô c-J/eným

stavem byly na sledovaných vzorcích zjištěny rozdíly v*

vyloučeni jemných částic VC : střední hustota částic je

ljv = (11 * 2) .lo*
w m c , střední aritmetický průměr Částic

TU - (18 + 5) nm. Výskyt denudovanýfh zón je málo výrazný ve

srovnání s neozářenými vzorky.

4. Diskuse a závěry

Ve shodě s literaturou / 3,4,5 / je v ocelích s baini-

tickou strukturou hodnota fluence neutronu pro vznik defektů

pozorovatelných TE1S (velikost > 3 nm) posunuta k hranici * 1 0 2 A E "

Toto posunutí je způsobeno relativně vysokou hustotou disloka-

ci, které jsou nejdůležitějším typem pasti a noru pro vzni-

kající bodové poruchy.

Defekty typu "černých bodů" objevujících se v ZM oceli

15CH2MFA oohoa představovat :



1. plošné shluky bodových poruch (* 400 vakancí nebo
intersticiálnlch atomů) resp. odpovídající malé
dislokační smyčky ;

2. prostorové shluky vakancí ( * 10^ vakancí), příp.
stabilizované atomy C ;

3. jemné částice precipitátu (zárodky VC ?).

Vzhledem k velikosti těchto defektů, které je těsně nad mezí
rozlišitelnosti použitého mikroskopu, je identifikace poruch
problematická a dosud nebyla uzavřena.

Vzrůst hustoty a pokles velikosti jemných částic zjiště-
ný ve feritické struktuře SK oceli 15CH214FA sou č * sně se zapl-
ňováním denudovaných zón by mohly být důsledkem rozpadu a re-
precipitace částic VC při ozařování. Tuto hypotézu však bude
nutno prověřit hodnocením většího počtu vzorků různých sva-
rových spojů. Beprecipitace částic (Mo^C !) byla zjištěna
v oceli 2 1/4 Cr - 1 Mo / 4 / po ozáření vysokými fluencemi
a při vyšších teplotách.
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Tab. 2. Přehled struktur oceli RTN

s

i —

Ocel

15CH2MFA
ZM

SK
i

15CH2NMFA
ZM

SK

typ sekundární
struktury

popuStěny bainit s
malým množstvím
feritu 1)

převážně polygonálni
ferit
malé množství bainitu

směs popuštěného mar-
tenzitu a bainitu

popuštěný bainit
(a aartenzit ? )

velikost primárního
zrna

^50/um 2 )

3)
sloupcové

*100/um

50 - 100/um

rovnoosé *50/Uiti
"í)sloupcové

* 60 -100>uia

vměstky

sulfidy -
zpravidla prota-
žené ve směru
tváření

oxidy nebo
oxisulfidyíprvků
tavxdla)sférickéř
tvaru

sulfidy oválné

dtto SK-15CH2MFA

poznámka

'množství feri-
tu závisí na
tavbě a zřejmě
i hloubce odbě-
.ru vzorku

2Jpodle tavby

3)uváděna Šířka
zrna

10
(T)



- 29 -

l : :r, Ten ' : T <? i r: d 1 . 7Í7ir7IC3, k . p .
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>f>-ic c t i r ŕ l r . ' í n lft"*cv.-ťiír '.̂ siíTh? roľtc'rv " £-Vv-v '^i-'rŕ"5": t i ? -
n o - t í . .Ivrak p ř i cjokc"C;nýr;: n.ŕhC'cvôrh v ;-o^r>. ::í fCC-'J^1""
vr '»-.elr;-'r: ;yklu TV^V&V:';;! {Zit.{.V.' r.: .?:!:'•**iií "-'v.'.--/!) -Í: ••?•;:••»
t í c't." c-':":' ŕ-nísvjť4. T* ' o : - ' 1 ; poľ:?cru 'c-ŕdrrí v •.'»'cj2-*k'' ^rv-
c:.p\ta-* p'-í-íŕiníc"'. '-":•••!í.-* vv::-'V, j -.e2;.V.sra p^í ^CC^ŕSC0",
.̂í"X-''.-.":-.-:<r- -p?r:^r.í ' . t-:?a nr'% 'r teré ^c "p-:J--o >- f.vpcvíiri: '-

sír.i iľ' •iľVvrij:';.. hreiiic r-?* M a 7. v1'?."1. •' v-s^í *'l'.''-tj.'':!;'' :'«f cvxv'v'; i?r<
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Z pi's^ííici'ílic Vlí'di:?™ ÍÍS p-ľ'ŕp3-i;" cps'ccv^íiého obrevj 11c
^splo1:,- 5CV-Ä5O

CC aplí!:uíí po T ; Í Í ^ - - : C;-!:1U carování a tc 2íhá-
ní.:t r:-3. ?r.»3en?r pnut;', !:;;.„' c-il^cré c?ob;- r.evvvéľii. ca H čo ieplo-
:bj ô. o valnú J:' hodr'LC-t-̂  í l 45 hod. Z pcrovr.áirí v/sledlzů 5.ccc:?-on;'cb
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su plastických vlastností £ vlastností rázových včetně krit ické
teplct;' křfch kos t i .

^rd2eaí v.oink'* tspalnéhc spracovaní (austenitisace a opa-
kovaných šíhárí pH SCO-65OCC) ns -issrsdaci plastických vlast-
ností bylo ovšřováno jednak ochlasovánín z teploty 12CO°C do
vody (bainitioká struktura) a v psei rychlostí 50°C/hod. (čás-
tečně difuír.í rospsd austenitu).
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c!covr.-?.ľi£ ns. v^oroxOi). Icť?"̂ ;' "r'1"!"' cc^oî cr/r-iv "'íi te*?lotích
;C0, 350 e. áCO°C (íi^ulace provozních teplot) s dobách 50C,
IC '̂C, ?0C0,_5000 2 1C00C hcSto*?ro.z^iištSu:' savi^losti trsn-
•zltr.í teploty 2_,? ns době 300 - 1000 hod, b;*ly v-^cyénj tělesa /
pro sí:ou51:y rássm v obybi.t e ostrýr: vrubea. Teplotní Icřivl^'
byly sestrojeny 3 hodnot, sncíftaích ns 18-20 sT:uoebřiích tycích.
Závislost T^, = f ( t ) v. oceli 1OC-2I2ÍIP.I ná monotáxuí cha-
sTct3r ( o b r . ' l ) .
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3,5
."•íolloTiľ.io'."' z'cvrlci- jo r.:o2no spliľ-rovgi ^ ^ '--T-S/'Í;" ruznvo'': oho —
r-ákí;svištil: ní-Vouhlí'ro-.'ýcč: níz'cole^ovanýc': ocel í pre tl?I:.r.rs
ní-dobv typu CŕcITlLIcY ;3 IlnlľlIIoV, po ^.louhc^.cbi^ stái'nvití s pro

^'ch tepl^t^oh popouštějí / ^ / . Js!<: uv bylo úvoden: !-: tá to
čár-ti hoiiC t s Neváno, má oc->l TOCHT'ÍLJPÍ. EISIICV. náohylnorjt ke stár1--
íVití .3 splnu^s ť-:->-ly r.c^.glívky ppli'-cace pi1 o tla':ové nádoby,
ľi e.^ojľiiľsn.'húln.iC:" h o In o t ^5 r.c£nc r>:ľ%3d?n* stor.ovií; Ľ " ? ^ " v las t
ností ocel i 10-T-TZľľA p H s t a r n u t í p ř i apli'-raci "oilcec-nov*.
parsnetru.

B ocelí lCGTT2ľ'.ľľA. spl.il:.-"aní pre první poroccnírátsi^r a kom-
penzátor obmenu vTZ?. 10C0 ̂ a r:c5no konstatovat, 2e sa j ižtšní
vysol̂ /oh náro!:ů n? konvenční i nskcnv-enčn.í ch^raktfiľí.rti!^,'
ocs/.í. predepisovas^ch projekiranten o T/;'roboer. sař í ssní <I3,
bylo dosaíenc říser^/ri rešir!t3r. tváření 3 optinalisovar^rm t e -
pelným spríi o oválím na jslrcst, re^radaso sál:ladn£ch charakter i? tik
byla předevoín ovlivnováng tšher. technolc^ickéíio proes^u výro-
by 3 násleiírým. spravování" coeli 1CGÍT2LÍPA, oíraš byly spínaný
podmínky b^npsínos!;! provocu tlakových nédob v e:ctréanío-i:
prostředích j a d e r n e j elektráreň.
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VLIV PROVOZNÍCH PODMÍIIEK NA VLASTUOSTI OCELI UCh17K2

Jiří B r y n d a , lag.í Vladimír č e r n ý, Iag.CSc.
koncernový podnik SKODA Plzeň, závod Energetické
strojírenství

Pro vnitřní vestavbu tlakových nádob lehkovodních jader-
ných reaktorů se musí používat ocelí vyznačujících se vysokou
korozní odolností v prostředí upravené tlakové vody. Tak např.
rychlost rovnoměrné koroze ocelí a slitin primárního ohruhu
nesmí převyšovat 0,01 mm za rok /1/ . Požadavky na korozní
odolnost spolu s dostatečnou úrovní mechanických vlastností
splňují v převážné míře CrNi austenitické oceli. V případě
vyšších pevnostních požadavků se však mimo jiné používají
i oceli chromové, jako je ocel UCh172*2.

Ocel 14Chl7N2 má v zásadě dvojfázovou nartenziticko-feri-
tickou strukturu, v níž podíl o-feritu může dosahovat až 30%.
Pro potřebu k.p. škoda ZES ocel vyrábí ve formě tyčových polo-
tovarů Poldi SOUP Kladno. Dodávky se uskutečňují v souladu
s příslušnými technickými podmínkami, v nichž jsou definovány
garantované mechanické vlastnosti na zkušebních tělesech ode-
braných v podélném směru a charakterizujících výchozí stav
materiálu na počátku jeho použití v jaderném reaktoru.

V příspěvku chceme ukázat některé charakteristiky oceli,
které nejsou publikovány v dostupné literatuře a vztahují se
k ocenění anizotropie vrubové houževnatosti u tyčových polo-
tovarů a možného negativního vlivu teplotního a radiačního
zkřehnutí*

V tab.1 jsou uvedeny požadavky na chemické složení oceli
a konkrétní chemická složení několika průmyslových taveb pou-
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žitých k experimentům v této práci. Vysoký obsah chrómu,
zajišíuje oceli po vhodném tepelném zpracování dostatečnou
korozivzdornost a vzájemný poměr austenitotvorných a ferito-
tvorných prvků zpravidla též určitý podíl o-feritu v základ-
ní martenzitické matrici. Je známo/2/ , že vzrůstající po-
díl feritu ve struktuře snižuje pevnostní mechanické vlast-
nosti a zvláště pak dynamické charakteristiky oceli. Kon-
krétní podíl o"-feritu u taveb uvedených v tab. 1 činil:
8,5% (B); 2,9% (2); U,056 (F); 7,5% (J)í 1,7% (K).

Ocel se používá v zušlechtěném stavu ve dvou pevnost-
ních kategoriích, daných výší popouštěcí teploty. Po kalení
z 1000°C do oleje a popuštění na nízké teploty (300-350°C)
se dosahuje tvrdosti 321-387 HB u součástí třecích dvojic
podrobených vysokým kontaktním namáháním. Popouštěním na vy-
soké teploty (650-750°C) se dosahuje tvrdosti 207-245 HB
při R 0,2 S 539 KPa, H^S: 686 ií?a a KCV S 59 J.cm2. Této
úrovně mechanických vlastností se používá pro díly rovnoměr-
ně namáhané v celém průřezu. Dále uvedené výsledky byly zís-
kány na tyčích i 90 až 100 mm, vyrobených rotačním kováním
na rychlokovacích strojích a tepelně zpracovaných (u doda-
vatele oceli) na tvrdost 207-245 HB.

Ka obr. 1 je ukázána teplotní závislost vrubové houžev-
natosti KCV, zjištění na vzorcích odebraných v podélném
a příčném směru. Vidíme, že požadavku KCV5^59 J / « 2 v podél-
ném směru všechny tavby s rezervou vyhovují. V příčném směru
je však vrubová houževnatost mimořádně nízká zejména u taveb
s vyššia obsahem S-feritu (B,F), kde při 20°C nedosahují hod-
noty KCV ani 10% hodnot typických pro podélný směr. Ilustra-
tivní jsou výsledky získané u tavby B, kde KCV v podélném
směru při 20°C činí 139 a 154 J.cm2, kdežto v příčném směru



pouhých 7 a 9 J cm . Poměr KCV v příčném a podélném směru se
zvyšující se teplotou sice poněkud vzrůstá, ale aai při teplo-
tách ̂ 250°C nepřevyšuje u některých taveb 20%.

Výsledky metalografické analýzy ukazují, že velni nega-
tivní vliv na KCV v příčném směru má řádková morfologie ô-fe-
ritu, neboí hranice feritických útvarů představují místa snad-
ného vzniku a šíření trhlin. To vhodně ilustruje obr. 2. na
něnž je vidět část obrysu lomové plochy u tělesa vyříznutého
v podélném směru (tavba 3). Vidíme, že lomová plocha sestává
z houževnatých úseků (označ. Šipkou) s charakteristickou jam-
kovou morfologií povrchu, které jsou propojeny nízkoenergetic-
kými částmi lomové plochy po hranicích ^-feritu. V těchto úse-
cích, orientovaných kolao ke směru působící síly, převládal
intergranulární charakter lomu.

Tyto charakteristiky byly ověřovány na vzorcích, odebra-
ných v podélném směru z tyčí taveb B a F, které se vyznačují
vyšším podílem d-feritu.

Náchylnost k teplotnímu zkřehnutí byla ověřována pomocí
změny kritické teploty křehkosti, vyvolané tzv. stupňovitým
ochlazováním (SC), které spočívalo v ohřevu na popouätôcí tep-
lotu 650°C a ochlazování v peci s následujícími prodlevami:
593°C/lh; 538°C/15h; 524°C/24h; 496°C/48h a 468°C/72h. Po vy-
chlazení na teplotu 315°C se vzorky dochladí již na vzduchu.
Výsledky získané z tavby F ukazují, obr. 3. že tímto způsobem
lze ve srovnáni s výchozím stavem (po tepelném zpracování u vý-
robce oceli) dosáhnout zvýšení kritické teploty AT = 76°C. Opa-
kovaný ohřev na teplotu 650°C s ochlazením do vody vyvolané
zkřehnutí zcela eliminuje, obr. 3. což prokazuje, ža ke zkřeh-
nutí došlo vlivem vratné popouštěcí křehkosti.

Pomocí zkoušek vrubové houževnatosti a zkoušek tahových
byla ověřována u tavby B také náchylnost oceli k radiačnímu
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•zkřehnutí. Radiační expozice byle provedena ve výzkumném reak-
toru v TÍJV-ltež při teplotách 286 až 335°C, vzhledem k současně
probíhajícím teplotechnickým experimentům. Za těchto podmínek,
obr. 4. bylo po ozáření fluencí 6,8.1022n.m2 (E >0,5 KeV)
zjištěno radiační zkřehnutí ATFcs'50

oC při radiačním zpevnění
aH 0,2 CÍÍ 14% a AHV si 12%.

Závěr

Provedené zkoušky ukazují, že tyčové polotovary z oceli
14Ch17N2 mají, zvláště při vyšších obsazích £-feritu, velmi
nízké hodnoty vrubové houževnatosti v příčném směru a tuto
skutečnost nelze dodatečným tepelným zpracováním již pozitivně
ovlivnit. Náchylnost oceli k projevům vratné popouštěcl křeh-
kosti byla sice aplikací stupňovitého ochlazování prokázána,
ale za podmínek aplikoavného tepelného zpracování v průmyslo-
vých pcdaínkách ce prakticky neprojevuje.

Mimořádně závažná je naproti tomu indikovaná náchylnost
k radiačnímu zkřehnutí. Prokázaný posun kritické teploty ATp

fií50°C byl získán při fluenci řádově nižší než se při provozu
reaktoru dosahuje u některých dílů vyrobených z této oceli.
To ukazují i vysoké hodnoty radiačního zpevnění, které u nej-
více exponovaných dílů svědčí o zvýšení tvrdosti na dvojná-
sobek původních hodnot.
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elektrostancij; Energoatomizdát Koskva, 1984.

/2/ Beránek, A.: Závislost mechanických vlastností oceli 0,14%C;
17#Cr; 28Hi na množství delta-feritu ve struktuře} Hutnické
listy č. 1, 1979.



Tab. 1: -ožadované chemické složení a chemické složení
zkoušených taveb oceli KCh17N2

Požadavky
T?

Tavba B
2
F
J
K

C

0,11

0,17

0,15
0,17
0,16
0,16
0,16

En

max.
0,80

0,47
0,46
0,46
0,74
0,75

S i

max.
0,80

0,29
0,37
0,40
0f60
0,42

F

aax.
0,030

0,021
0,018
0,027
0,028
0,025

S

max.

0,025

0,012
0,016
0,018
0,006
0,009

Cr

16,00
18,00

16,32
17,58
16,44
16,60
16,46

N i

1,50
2,50

1,70
2,08
1,92
1 96
1,90

Co

max.
0,05

0,021
0,05
0,03

KCV
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Obr.1; Vrubová houževnatost
octtnHCh17N2 v podélném
a příčném snôru.
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ZJIŠŤOVANÍ ZMĚN OBSAHU VODÍKU V OCELI TN V ZA*VI3L0STI
NA TECHNOLOGII NAVAŘOVXNf AUSTENITICKE* VÝSTELKY

Ing. Rudolf K o v a ř í k , CSc.
Prof, Ing. Jaroslav K o u t s k ý, DrSc.
Ing. Karel Š p l í c h a l x /

Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň
Ústav jaderného výzkumu, Řež

1. Úvod

Nejrozšířenějším způsobem navařování vnitřních povrchů
tlakových nádob (TN) jaderných reaktorů ve světě je navařová-
ní austenltickou Crfii páskovou elektrodou pod tavidlem. Tech-
nologie této metody včetně používaného zařízení a zkušenosti
k.p.Škoda Plzeň s navařováním TN reaktorů W E R jsou uvedeny
napr. v /1/* Proces navařování má za následek nejen vznik
pnutí a plastických deformací, ale i změny ve struktuře i sub-
struktuře tepelně ovlivněné oblasti (TOO) základního materiá-
lu v místě pod navařenou housenkou* Tato oblast je v průběhu
navařování TN cyklicky zahřívána teplem svařovacího oblouku
od každé následující sousední housenky téže i dalších vrstev
návaru. Výsledná TOO je proto určena kromě měrného tepelného
příkonu navařování i geometrickou skladbou housenek návaru,
tj* velikostí překrytí housenek téže vrstvy, velikosti přesa-
zení vrstev navzájem, počtem a tloušíkou vrstev návaru (obr.1).
V důsledku navařování se bude struktura v těsné blízkosti pod
návarem lišit od struktury oceli TN a bude navíc jiná v oblas-
ti pod středem a jiná pod okrajem housenky. Působením teplotně
deformačního cyklu navařování je v TOO různá velikost zrna,
různé rozložení a hustota mřížkových poruch, různé rozložení
nečistot a precipitátů. Účelem experimentu bylo zjistit náchyl-
nost charakteristických míst TOO k navodíkování a tuto porov-
nat s náchylností k navodíkování základního materiálu TN. Ná-
chylnost TOO k vodíkovému křehnutí je prioritní zejméne pro
případ porušení antikorozní navařené výstelky při provozu
jaderného reaktoru*

«.-••

•i
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2. Vliv austenitického návaru na vodík

Náchylnost oceli k vodíkovému křehnutí je dána zejména
pevností oceli. Při téže pevnosti vznik a šíření trhliny zá-
visí na tlaku a obsahu přítomného vodíku, ale nezávisí na je-
ho zdroji /2/. Vodík proniká do oceli metalurgickou cestou
při tavení oceli, korozní cestou reakcí materiálu s vodnými
roztoky nebo z plynů. U svařované a navařované TN je dalším
zdrojem vodíku atmosféra svařovacího oblouku, kde dochází
k disociaci vody a organických látek tavidla. Při navařování
výstelky difunduje vodík do TOO a Zůstává zde, nebot je ved-
lejší housenka navařena dříve nežli mohl vydifundovat /3/»
Pod austenitickýra návarem lze tedy předpokládat přítomnost
vodíku molekulového rekombinovaného na vnitřních mikroduti-
nách a mikrotrhlinách, vodíku atomárního rozpuštěného v mříž-
ce, vodíku ve vměstcích a případně i v hydridech /4/, které
se tvoří na Sele mikrotrhlin chemickou reakcí vodíku se zák-
ladním kovem. Při řešení otázky vodíku ve spoji návar-základ-
ní materiál při provozu reaktoru je nutno vzít v úvahu i růz-
nou rozpustnost a difúzni rychlost vodíku v návaru a základ-
ním materiálu. Ačkoliv je v oblasti teplot 400°C rozpustnost
vodíku v austenitickém návaru 20 - 40 ppm, tj. o řád vyšší
nežli v základním nízkolegovaném materiálu, je rychlost pro-
stupu vodíku návarem zhruba stokrát menší nežli základním ma-
teriálem /2/. Austenitieký návar nezastaví pronikání vodíku,
ale pouze zpomalí rychlost jeho prostupu.

3. Zkušební materiál a metodika zkoušek

Pro experiment byly použity desky o tlouštce 140 mm
z oceli Cr-Mo-V a o tlouštce 190 mm z oceli Cr-Ni-lío-V. Jejich
chemické složení je uvedeno v tab.1. Zkušební desky byly nava-
řeny aurtenitickou páskovou elektrodou o rozměrech 60x0,5 mm
automatem pod tavidlem, první vrstva materiálem Ch25Ni13, dru-
há vrstva Ch19Ni10. Žíhání navařených deček bylo 665°C/5,5h/
/vzduch pro ocel Cr-Mo-V, 620°C/1h + 650°C/2h/vzduch pro ocel
Cr-Hi-lio-V. Technologie navařování i žíhání odpovídala techno-
logii bižni používané při výrob* TM jaderných reaktorů.
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U oceli Cr-Mo-V byla porovnávána náchylnost k navodíková-
ní a k vodíkovému křehnutí základního materiálu a hrubozrnné
TOO v místě pod středem a pod okrajem housenky (místo výskytu
podnávarových trhlin). U oceli Cr-Ni-Mo-V byl zjištován vliv
různého merného příkonu navařování (64 a 126 kJ»cm ) na ná-
chylnost hrubozrnné TOO pod okrajem housenky k navodíkování
a k vodíkovému křehnutí. K vlastnímu experimentu byly použity
malé zkušební tyče pro zkoušku tahem o zkoušeném průměru
3 mm a měřené délce 15 mm, rychlost deformace 8»10~ »s .Jako
míra vodíkového křehnutí byla zjistována tažnost. Katodické
navodíkování vzorků bylo provedeno v roztoku 1 N HgSO. při
proudových hustotách do 200 A»m" • Sledování lomových ploch
vzorků se provádělo pomocí ŘEM. Navodíkované vzorky byly ucho-
vávány v tekutém dusíku /5/»

4» Výsledky a jejich diskuse

Získané navodíkovací křivky pro ocel Cr-Mo-V jsou uvede-
ny na obr.2, Ukázalo se, že TOO je více náchylná k navodíková-
ní nežli základní materiál, přičemž k největšímu navodíkování
došlo u vzorků z místa pod okrajem housenky. Obdobný výsledek
byl zjištěn i u oceli Cr-Ni-Mo-V, kde TOO přijímá 1,8 krát
více vodíku nežli základní materiál. U této oceli byl navíc
měřen obsah vodíku v TOO ve stavu po navaření a jeho změna
následkem žíhání. Původní obsah vodíku 2,7 - 3,9 ppm se žíhá-
ním snížil na 0,3 - 0,8 ppm, což je hodnota zjistováná i u ji-
ných taveb této oceli*

Byla zjištěna obdobná závislost snížení tažnosti na obsa-
hu vodíku u TOO i u základního materiálu. K výraznému snížení
tažnosti došlo u obou ocelí od hodnot 2,5-3 ppm vodíku.
U oceli Cr-Mo-V TOO vykázala tažnost o něco nižšxVTiezli zák-
ladní materiál, přičemž jsou opět nižší hodnoty z míst pod
okrajem nežli pod středem housenky (obr.3). Snížení tažnosti
v TOO vzhledem k sákladnímu materiálu bylo prokázáno i u oceli
Cr-Ni-Mo-V, avšak rozptyl výsledků byl větší nežli u oceli Cr-
-Mo-V. Tvar lomu ae při obsahu vodíku nad 2 ppm měnil z tvár-
ného porušení na křehká Štěpení*
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-1Zvýšení měrného příkonu navařování z 64 na 126 kJ«cm
se projevilo zvýšením schopnosti TOO přijímat vodík. Při prou-
dových hustotách od 50 A«m"2 výše přijímá TOO ve srovnání se
základním materiálem 1,3 krát více vodíku při příkonu 64 kJ-
•cm"1 a 1,6 krát více při příkonu 126 kJ«cm"* •

Studium mikrostruktury ukázalo, že TOO obsahuje velké
množství vad a sekundárních fází, které nohou sloužit jako zá-
chytná místa pro vodík. Byl zjištěn soulad mezi zvýšeným
množstvím precipitátů a hustoty dislokací a zvýšenou schop-
ností přijímat vodík v místě pod okrajem housenky. Rovněž
Hnuškin /6/ zjistil, že nejvíce náchylným místem pro navodí-
kování je oblast u hranice natavení. Zjištěná struktura v TOO
a její vliv na tažnost odpovídá výsledkům práce /7/.

5. Závěr

Tepelně ovlivněná oblast pod austenitickým návarem je
ve srovnání se základním materiálem TN jaderných reaktorů ví-
ce náchylná k nasycení vodíkem a k vodíkovému křehnutí. Příči-
nou je změna struktury v důsledku tepelně deformačního proce-
su navařování. Tento nový poznatek je nutno vzít v úvahu při
hodnocení životnosti TN z hlediska vodíkového i radiačního
zkřehnutí*

Literatura: /1/ Kovařík, R.: Strojír.výroba, 1985, č.1, s.I -
- IV; /2/ Erwin, W.E., Kerr, J.G.: WRC Bulletin 275} /3/ Naka-
no, S.: IIW.DOC. XII-E-16-81; /4/ Neumann, P.: Stáhl u.Eisen
107, 1987, č.12, s.577; /5/ Koutský, J., Šplíchal, K.: Kovové
mater., 23, 1985, s.547-556; /6/ Mnuškin, O.S.: Svaroč.proiz-
vod., 1981, č.8, s.8-9; /!/ Koutský, J., Šplíchal, K.: Int.J.
Pres. V es.Piping, 24, 1986, s.13-26.

Tabulka 1. Chemické složení zkušebních desek (% hmot.)

ocel

Cr-Mo-V

Cr-Ni-Mo-V

C

0,14

0,13

Mn

0,43

0,45

Si

0,24

0,25

S

0,019

0,008

P

0,014

0,009

Cr

2,83

2,12

Ni

0,16

1,20

Mo

0,69

0,54

V

0,31

0,09



přesazení yp?
vrstev

I Tepelně neovlivněný základní materiál
II Přehřáté hrubé zrno pod středem housenky

III Oblast precipitacně vyt vrzaná s hrubým zrnem

Obr.1. Schema příčného řezu návarem páskovou elektrodou.

10

Ea.
3 8
cv
I

x zákl.kov
A střed housenky
o okraj housenky

50 100 200
log i [A m~2]

Obr.2. Závislost obsahu vodíku oceli Cr-Mo-Y na proudové
hustotě navodíkování.
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0br»3. Závislost tažnosti ooeli CrMoT aa obsahu vodíku.
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NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM RADIAČNÍ A TEPELNÉ STA3ILITY

KABELŮ PRO JADERNÉ REAKTORY VYER

Ing. Zdeněk Č í ž e k , CSc, Ing. Zdeněk K u b e š ,

Ústřední výzkumný ústav k.p. ŠKODA Plzeň

Mezi velmi důležité konstrukční elementy, které přímo

souvisejí s provozem a řízením jaderných elektráren a mohou

významně ovlivňovat bezpečnost zejména primárních částí těch-

to zařízení patří elektrické vodiče a kabely. Radiační a te-

pelná stabilita těchto prvků, tj. odolnost jejich materiálo-

vých a funkčních parametrů proti působení standardního pro-

středí jaderných elektráren resp. i proti možným kritickým

stavům na JE, je proto významným faktorem, který by měl brát

v úvahu projektant, konstruktér i provozovatel jaderné elek-

trárny a přirozeně i výrobce kabelů a vodičů pro dané účely.

Dosavadní havárie některých energetických zařízení (požáry v

kabelových kanálech, selhání signalizačních a ovládacích sy-

stémů) i velmi negativní zkušenosti s některými speciálními

kabely pro jadernou energetiku získané v posledních letech

tuto skutečnost jednoznačně a velmi důrazně potvrzují.

V souladu s tím byl proto v podmínkách k.p. ŠKODA Plzeň roz-

vinut poměrně rozsáhlý experimentální program, zaměřený na po-

souzení radiační a tepelné stability souboru kabelů, používa-

ných pro JE s reaktory VYER 440 a výhledově WER 1000. Ná-

sledující příspěvek uvádí některé výsledky, dosažené v první

etapě programu, tj. při hodnocení souboru konkrétních kabelů

vystavených jednorázové radiační a tepelné expozici .

Přístupy k problematice hodnocení radiační stability kabelů

Komplexní a objektivní posouzení radiační a tepelné sta-

bility kabelů a předpověď jejich chování za reálných podmínek

na JE je nutno z řady důvodů považovat za složitý technický

problém. V odborné literatuře lze přirozeně nalézt mnohé
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podklady o radiační stabilitě a zrněny vlastností samotných
materiálů pro konstrukci kabelů, tj. *edevší.u plastů a dal-
ších organických materiálů pro izolace r O dig a a pláště kabelů;
ovšem již z vysoké rozmanitosti publikov ný ch údajů vyplývá,
že ani v případě téměř čistých a definovaných látek není možné
experimentálně zjištěné hodnoty spolehlivě zevšeobecňovat a na
jejich podkladě předpovídat chováií konkrétních materiálů v
konkrétních podmínkách •*. Publikovaných údajů o chování celých
kabelů v podmínkách radiační a tepe né exroozice lze naproti
comu v odborné literatuře nalézt značil omezené množství. Patří
mezi ně zejména práce amerických autorů 4 » 5 i 6

f japonských pra-
covníků '» '* či specialistů CBRÍÍ n > 1 2

 & n g l j : t e ré údaje uvá-
dějí i výrobci kabelů ve své fireain' literatuře 1 0. Údaje a
poznatky, publikované v uvedených i dalších oráčích, lze
stručně shrnout následovně:

a) Při hodnocení radiační stability kabelů jsou obvykle sledo-
vány výhradně komponenty kabelů z plastů, a to zejména změ-
ny jejich mechanických vlastností (pevnost v tahu, tažnost,
tvrdost). V některých případech byla rovněž prováděna makro-
skopická a mikroskopická prohlídka povrchu izolací a sledo-
ván byl charakter povrchové degradace plastů pomocí IG-spek-
trometrie. Za základní funkční test hodnocených kabelů pak
je považován stav a změny jejich elektrických parametrů.

Z uváděných testů nejvyšší citlivost na účinky radiace vy-
kazuje tažnost organických částí kabelů, nejmenší změny
naproti tomu jsou u elektrických parametrů kabelů. Zdůraz-
ňován je ovšem vysoký rozptyl výsledků jednotlivých testu,
zejména rozptyl výsledků měření mechanických hodnot izolaci
a plástů kabelů. Rozptyl výsledků měření dosahuje až něko-
lika desítek procent a může výrazně překrývat případné malé
změny vlstností kabelů.

b) Při hodnocení stability kabelů byl pozorován významný syner-
gický účinek zářeni a teploty a rovněž vliv druhu atmosféry.
Velmi složitou otázkou pak je vliv intenzity záření na ka-
bel: ve většině případů je dokladován podstatně vyšší úči-
nek dlouhodobého ozařování malými intenzitami na zněny
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vlastností izolací a plástů kabelů než vliv stejných dávek,

dosažených krátkodobýmceářením o vysokých intenzitách. Teo-

retický model pro extrapolaci výsledků urychlených testů

kabelů na předpověď dlouhodobých změn jejich vlastností l:ze

pro reálné typy kabelů ovšem považovat Jen za orientační

přiblížení se skutečnosti.

S přihlédnutím k literárním údajům i technickým možnostem
řešitelského pracoviště byl sestaven experimentální program
hodnocení radiační stability souboru reálných kabelů. Cílem
programu bylo postihnout stav a případné změny vlastností ka-
belů tičinkem krátkodobé radiační expozice o zvýšené intenzitě
i dlouhodobé radiační a tepelné expozice o nízké intenzitě.
Program byl při tom založen na základním předpokladu, že kabel
se v reálných reaktorových podmínkách chová v podstatě jako
izolovaný vícesložkový systém, sestávající z různých typů orga-
nických materiálů (izolace, pláště), kovových materiálů Cvodiče,
stínění) a plynové atmosféry uzavřené uvnitř kabele (obvykle
vzduch). Působením záření a teploty na takovýto systém může
docházet k přímým změnám jeho jednotlivých složek ale současně
i ke vzájemné interakci jednotlivých komponent včetně působení
sekundárně vzniklých plynných složek, uvolněných radiačním či
tepelným efektem a bezprostředně vstupujících do systému. V tom-
to směru jde zejména o působení případně vzniklých agresivních
plynů (chlor, chlorovodík, fluor, fluorovodík aj.) na kovové
stínění kabelů - vesměs fólie či iíplety o vysokém specifickém
povrchu.

Krátkodobou radiační expozici o zvýšené intenzitě bylo
rozhodnuto realizovat v podmínkách Školního reaktoru k.p. ŠKODA
ve Vochově, tj. působením spojitého reaktorového záření, při-
čemž za základní minimální dávku byla zadavatelem problematiky
stanovena hodnota 1 Krad (104 Gy). Pro posouzení účinků radi-
ační a tepelné expozice bylo rozhodnuto cestou porovnání expo-
novaného stavu se stavem výchozím zabývat se celkovým stavem a
vzhledem kabelů a jejich konstrukčních částí, stavem kovových
čáití kabelů sa využiti metalografických technik, stavem poško-
zení a změn některých komponent z organických .nateriálů za vyu-



žičí infračervené spektrometrie a některými mechanickými viast-

nost;ni vybraných komponent z plastů.

Hlavní výsledky hodnocení reálných kabeli

V první etapě hodnocení bylo testováno celkem 17 různých

typů československých (3Y?Y, CMFM, CYA, CYKY, SYKFY aj.), so-

větských (KPSTI) a dalších zahraničních kabelů (HEW, TRIAX aj.),

více či méně doložených základní dokumentací. Vzorky kabelů

uzavřená na obou koncích Al-fólií byly vystaveny ve dvou vlnách

celkové dávce 1,6 tórad (1,6 . 10 4 Gy) a 4,5 Mrad (4,5 . 10 4 Gy

- max. dávka dosažitelná ve školním reaktoru za dobu několika

týdnů), a poté byly cca 6 týdnů přechovávány při teplotě cca

50 °C. Po uvolnění vzorků dozimetrickou kontrolou byly tyto

postupně hodnoceny ve smyslu shora uvedeného programu.

Postupná demontáž a mikroskopická prohlídka jednotlivých

konstrukčních prvků všech kabelů přinesla existenci stop změn

některých komponent ovšem bez jakýchkoliv zřejmých projevů

destrukce či jiného poškození. Metalografickému rozboru byly

podrobeny všechny kovové součásti kabelů. Ani v tomto případě

však nebyly nasazením různých metalografických technik zjiště-

ny žádné projevy korozního napadení kovových komponent - kromě

povrchové kontaminace některých stínění, včetně kontaminace

chloridovými ionty. Metodou IČ-spektrometrie byly zkoumány

všechny izolační fólie. Také z tohoto rozboru vyplynulo, že

naprostá většina fólií po dané expozici nevykazovala významné

chemické změny oproti původnímu stavu. Významnější změny byly

zjištěny pouze u několika izolací na bázi polypropylénu a na

bázi polyetyléntereftalátu.

Mechanickým zkouškám (zkoušce tahem) byly podrobeny plas-

tikové pláště kabelů a některé stínící a izolační fólie - pokud

bylo možné připravit alespoň MoteSně použitelné zkušební vzor-

ky. Sledovány při tom byly relativní zrniny maximální zatížovací

sily a tažnosti ve srovnání s výchozím stavem. Z výsledků zkou-

šek vyplynulo, že v případi většiny plástů kabelů došlo násled-

kem expozice k malému poklesu pevnosti (o 10 - 20 %), ve vyjí-
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mečných případech pak k jistému malému nárůstu pevnosti. Vý-

raznějšími byly zjištěné změny tažnosti exponovaných plástů.

Podstatně větší dopady na pokles obou parametrů byly prokázá-

ny v případě většiny izolačních fólií testovaných kabelů.

S ohledem na funkci izolací a charakter jejich mechanického

(ne) namáhání při provozu kabelů bylo i tyto změny mechanic-

kých vlastností možno hodnotit jako málo významné.

Na základě výsledků provedených testů bylo tedy možné

konstatovat některé detailní projevy a stopy radiačního a te-

pelného zatížení, avšak všech 17 posuzovaných typů kabelů bylo

možno označit za vyhovující základním požadavkům na jejich ra-

diační stabilitu z hlediska jejich plánovaného provozního vy-

užití. Lze při tom předpokládat, že uvedené konstatování bude

podpořeno i výsledky dlouhodobých testů radiační a tepelné

stability stejných typů kabelů, jež v současnosti probíhají

cestou dlouhodobé expozice kabelů malými intenzitami záření

v podmínkách JE Dukovany.
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SsŠENÍ PROBLEMATIKY PBOVOZNÍCH PORUCH TEHäOCLÁNKÔ, PROVOZOVÁ-
NÍCH V JADERNÝCH BEAEEOHECH WER 440

Ing. Zdeněk C í 2 e k, CSc, Ing. Zdeněk K u b « S, Ústřední
výzkumný ústav k.p. škoda Plzeň

Jaderné reaktory VVEH 440, provozované v čs. a zahranič-
ních elektrárnách, jsou běžně osazovány termočlánky zahranič-
ní výroby. Při kontrolách termočlánků bylo opakovaně zjiště-
no, že v řadě případu již po relativně krátkodobém provozu
termočlánků ve standardních podmínkách technologických kanálů
(teplota 1OC a2 250 °C, tlak max. 5 bar, prostředí - vzduch
s příměsí vlhkosti) dochází v různých místech k perforaci
vnějšího kovového pláště termočlánků a tím k jejich havarijní-
mu stavu. Nejčaatěji byly poruchy identifikovány v oblasti tzv.
studených konců termočlánků.

Podle (1) jsou plástové termočlánky jedním z mála prů-
myslových teplotních snímačů, které mohou jen s relatívni ma-
lým poškozením dlouhodobě pracovat v podmínkách jaderného zá-
ření. Uváží-li se, Se náhrada poškozeného teplotního snímače
v jaderném zařízení je velmi problematická a ve většině přípa-
dů neproveditelná, pak je zřejmé, že je nutné dodržovat při vý-
robě, zkouškách a jiných manipulacích s plástovými termočlánky
řadu přísných opatření*

U plášťového termočlánku jsou vodiče obklopeny slisovanou
práškovou minerální izolací a uzavřeny v kovovém ochranném pláš-
ti* Jako práškové minerální izolace se používá nejčastěji kys-
ličník horečnatý MgO (do teploty 1200 °C), který je však značně
hygroskopický - při stihnutí vzniká hydroxid horečnatý, který
má o několik řádů horší izolační odpor* Plást termočlánku chrá-
ní vodič* a minerální izolaci přad působením pracovního prostřa-
dí a nejčastěji a* vyrábí s nerezavějící oceli typu 18/8, sta-
bilizované titanem nabo niobem.

Plástový termočlánek Js nutno chránit přad vniknutím vln.-
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kosti do vrstvy minerální izolace* K trvalému uzavření tzv.
studeného konce se používá zaliti epoxydovou pryskyřicí, k do-
časnému uzavření lze použít práškový" polyamid nebo polyester,
natavený na otevřený konec termočlánku.

Dle údajů (2) se plástový termočlánek vyrábí protahová-
ním neplněného (vodiči a minerální izolaci) prvotního poloto-
varu při stálém zmenšování vnějšího průměru; během zpracová-
ní se proporcionálně zmenšují všechny rozměry kompletního ter-
močlánku ve stejném poměru* Po dosažení požadovaného průměru
následuje uzavření tzv* měrného konce jeho zavařením a finál-
ní úprava vnějšího povrchu pláště termočlánku čištěním, che-
mickým morenia a paaivací* Na odříznuté části termočlánku se
provádí kontrola jeho těsnosti* Tzv* studený konec se uzavírá
lepením* Při montáži termočlánků do měřící polohy se horní
část (u studeného konce) upravuje na vhodnou délku pro připo-
jení kontaktů stočením do spirály o dostatečně velkém polomě-
ru; při montáži nesmí být používáno nástrojů, které by mohly
povrch pláště mechanicky poškodit (vrypy, rýhy, ostré ohyby a p.)v

Analýza poruch souboru havarovaných termočlánků, demonto-
vaných z jaderné elektrárny, zahrnovala makro a mikroskopickou
prohlídku vnějšího povrchu pláště (včetně řádkovacl elektrono-
vé aikxoakopie), mikrostrukturní rozbor, chemický rozbor materiá-
lu pláště, vodičů a izolační hmoty* fiovněž byla studována inter-
akce izolační hmoty s vlhkostí* Z výsledků provedených experi-
mentů byly vyvozeny pravděpodobné příčiny a mechanismus poruch*

Kovový plést termočlánků tvoří tenkostenná trubka o průmě-
ru 4 až 5 mm (dle typu termočlánku), tlouštcc stěny cca 0,3 mm.
Jako materiál pláště byla identifikována cbromniklová ocel. od-
povídající dle ČSN jakosti 17 246* Vlastní vodiče termočlánků
z hlediska chemického složení odpovídají předepsaným materiálům
pro daný typ termočlánků* Izolační hmota je tvořena velmi čistým,
původo* práškovým oxides horečnatým, který byl při tažení trub-
ky zhutněn do prakticky kompaktního sloupce*



Na vnějším povrchu pláště termočlánků byly zjištěny růz-
ně dlouhé příčné, šikmé a podélné trhliny v různém stupni ro-
zevřeni* U většiny trhlin bylo pozorováno vydutí pláště smě-
rem ven, v oblasti zakončení trhlin pak byly patrné projevy
plastické deformace materiáluo Pozorovány byly i malé korozní
důlky na povrchu pláště* U jednoho ze vzorků existovala roz-
sáhlá podélná trhlina (o délce asi 16 mm), odhalující izolač-
ní výplň termočlánku. Na vytvořených protilehlých lomových
plochách byla patrná dvě místa s korozním napadením, ve kte-
rých zůstala zachována původní tlouštka stěny pláště bez pro-
jevů plastické deformace - na rozdíl od okolí, kde byl mate-
riál pláště vytažen do "břitu", t j. vykazoval značnou kontrak-
ci.

Vzhled trhlin, jejich vydutí směrem ven i projevy plastic-
ké deformace v oblasti zakončení trhlin vedly k jednoznačné do-
mněnce o působeni lokálního vnitřního přetlaku na plást termo-
článků, vedoucího k rozevření trhlin*

K bližší identifikaci charakteru zjiitěných povrchových ne-
celistvostl plástů defektních termočlánků byly vybrány některé
drobné trhlinky a podrobeny detailnímu metalografickému studiu*
fiezy několika vlasovými trhlinkami ukázaly, že trhlinky jsou
iniciovány na vnějším povrchu pláště (zde byly nejširší a smě-
rem dovnitř se větvily) a v místě řezu zasahovaly význaonou čáat
tlouštky stěny pláště a vykazovaly transkrystalický průběh (včet-
ně sekundárních větvi)* Uetodou postupného metalografického od-
brušování preparovaných vzorků byla získána informace o nestej-
né délce trhliny podél její délky, tj* od mláta jejího zakonče-
ní až asi do poloviny její délky, kde dosahovala největší hloub-
ky pod povrchem* Přitom ae zároveň projevila plastická deforma-
ce na povrchu pláiti v místi sakončení trhliny viníkem prohlubni,
zatímco uprostřed délky trhliny se takový projev deformace pláiti
nevyskytoval.

Hlkrostruktura materiálu pláiti na podélném řezu je tvořena
polyedrickými srny auetenitu s četnými dvojčaty* V austenltické
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matrici jsou rovnoměrně vyloučené drobné globulitické karbidy*
Ostrohranné vměatky jsou na bázi karbonitridu titanu, vměstky
uspořádané ve směru tvářeni trubky pláště jsou zřejmě karbosul-
fidy titanu. Ve struktuře nebyla zjištěna přítomnost delt a-feri-
tu.

Pro studium charakteru lomů v místě některých trhlin, po-
pis různých mikrodefektů na vnějším povrchu pláště a hodnocení
celkové kvality povrchu byla použita metoda řádkovaci elektro-
nové mikroskopie* Ejylo prokázáno, Se lomové plochy defektů ve-
směs obsahuji oblasti bezdeformačniho porušeni pláště s koroz-
ním napadením; po obou stranách těchto lokalit byla patrná kon-
trakce materiálu pláště. Pouze v blízkosti vnitřního povrchu
pláště byl na lomové ploše rozlišitelný mechanismus křehkého po-
rušení austenitu - nacházely se zde fa sety transkrystalického
kvazištěpení s ojedinělými mikropóry. Takový mechanismus poru-
šeni ae u austenitických oceli vyskytuje podle (3) jen v podmín-
kách korozního působeni nebo v případě vodíkového zkřehnuti aus-
tenitické oceli. Na povrchu pláště byly nalézány četné defekty
různé velikosti a hloubky charakteru natržení povrchové vrstvy,
vydřených rýh, které pocházejí jednoznačně z procesu výroby trub-
ky pláště tažením. Některé defekty nesly stopy částečného koroz-
ního narušeni* U většiny defektů byly nalézány různé nekovové
částice, pravděpodobně vaěstky nebo abrazivní částice. Rovněž
byla potvrzena existence mikroskopických korozních důlků na vněj-
ším povrchu plášti. Uvedené defekty se vyskytovaly po celé délce
termočlánků a svědči o velmi špatné kvalitě vnějšího povrchu
plástů, což bylo potvrzeno i mikroskopickou kontrolou pláště no-
vého termočlánku, doposud nevystaveného vlivu provozních podmí-
nek v reaktoru.

Izolační hmota termočlánků - oxid horečnatý ligO má značnou
schopnost i za normální teploty a tlaku vázat stopy vlhkosti ze
vzduchu či jiné atmosféry* Interakce HgO s vlhkostí probíhá (zvláš-
tě za vyšší teploty a tlaku) za vzniku stabilního hydroxidu ho-
rečnatého Mg(0H)2, který zaujímá téměř dvakrát větii objem na ž
HgO. Přechod hydroxidu zpět na oxid. spojený se ztrátou vody, je
moiný pouze žíháním hydroxidu při teplotě nad 400 °C. S ohledem
na uvedené skutečnosti byly s oblastí některých trhlin havarova-
ných termočlánků • současně % jejich nepoškozených části odtbrá-
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ny vzorky izolační hmoty, které byly analyzovány za pomoci rtg*
difrakce a termické analýzy. Z výsledků analýz vyplynulo, že za-
tímco v nepoškozených částech termočlánků obsahuje izolační hmo-
ta pouze MgO 3 nepatrnými stopami adsorbované vlhkosti (cca <1 % ) ,
je v místech trhlin podstatná Část izolantu (40 až 90 %) přeměně-
na na ílgíOH)^. Stupen přeměny MgO na Ug(OH)^při tom se vzdálenosti
od trhliny velmi rychle klesal*

Z výsledku všech pr ovedených analýz bylo možno vyvodit násle-
dujíc! mechanismus porušení termočlánků: při jejich provozu v re-
aktoru dochází v důsledku provozních podmínek (tlak, teplota,vlh-
kost) k různým projevům místního narušování pláště korozním půso-
bením prostředí. V případech mikroskopického korozního porušení
celé tlouštky stěny, tj. vzniku mikrokanálku z vnějšího k vnitřní-
mu povrchu pláště, dochází k postupné interakci vlhkosti s izolač-
ní hmotou a ke konverzi MgO na MgíOH)^, spojené s odpovídajícím
místním zvětšováním objemu hmoty* Důsledkem lokální expanze izolan-
tu je při jeho vysokém stupni udusání v plášti postupné narůstáni
místního tlaku na vnitřní povrch, pláště, které vede až k lokální-
mu roztrženi pláště termočlánku* Za hlavní příčinu tohoto jevu lze
při tom označit velmi nekvalitní stav povrchu pláSEů s procesu je-
jich výroby* Významným příspěvkem ke zvýšení četnosti vzniku defek-
tů v oblasti studených konců termočlánků může být v některých pří-
padech 1 kondenzace vlhkosti na povrchu pláště,spojená 8 případným
korozním působením chloridových iontů (4)* Prakticky lze vyloučit
předpoklad vzniku poruch v důsledku navlhávánl izolační hmoty nado-
statečně utěsněnými studenými konci termočlánků.Takovýto průnik
vlhkosti by ae mohl projevit pouze v bezprostřední blízkosti konca
termočlánku; transport vlhkosti izolační hmotou do větši vzdáleno-
sti uvnitř termočlánku je v podstatě vyloučen vzhladaa k reakci vlh-
kosti a MgO za vzniku stabilního hydroxidu horečnatého.

Lliarj&urj: (l)Kotrč S., H a l Z.: Spaeifikaea plášťových termočlán-
ků, používaných v jaderných reaktorech* Výskumná správa škoda,k*p*
Plz«n,1980. (2)Skřivan A.:Soukromé ed*leni,1987* (3) Xnfal L*,Cin-
gala H*.; Baatrovaja elaktronnaja mikroakopia.RasrušaniJa* Moskva,
Metallurgija 1986. (4) Liika V*. 6í£ek %*i fUlaaí charakteru a pří-
čin poikoseni průchodky taraočlánků r a akt or u W B R 440* Výskuoná
Zpráva ÚVZÓ.k.p.škoda Pisan, 1988.
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ROZBOR STAVU KOROZNÍHO NAPADENI VIMENlKU* I.OKRUHU JE DUKOVANY

Ing. Zdeněk D u b a - České energetické závody Praha

V současnem procesu strukturálních změn v našem národ-
ním hospodářství má i nadále klíčový význam elektrizace, kte-
rá je ú<ice spojena se záměry věáecko-technického rozvoje, au-
tomatizace, robotizace a elektronizace výrobních procesů, ale
i s rastem životní árovně obyvatelstva. Ekologické důvody,
které v období 8. PLP nabývají oprávněného významu a důvody
ekonomické /výrawiě nižší náklady na vyrobenou GWh v JE než
v klasických elektrárnách, spalujících uhlí/ vedou k potvrze-
ní nutnosti splnění závěrů XVII. sjezdu. KSC - do roku 2 000
vybudovat v JE kapacity o velikosti více než 10 000 MW insta-
lovaného výkonu*

Již v projektu JE je uvažováno se životností jednotli-
vých dílu a (component a v prípade, že životnost zařízení je
nižší než životnost JE je nutno v projektu řešit otázky opra-
Titelnosti či výměny. Toto jsou však pouze reprodukované vý-
razy z příslušné vyhlášky, ale skutečnost staví provozovate-
le JE před řešení konkrétní problematiky. Typický příklad z
této oblasti - Korozní napadení výměníků TQ na JE Dukovany -
je dále stručně popsán.

Systém havarijního dochlazování zóny /SAOZ/ je instalo-
ván na JE s 200 #ním zálohováním a je z hlediska jaderné bez-
pečnosti bloku velmi důležitým zařízením. Znamená to, že na
každém bloku JE jsou tři systémy technické vody důležité ..
/TVD/, jejíž nedílnou součástí je výměník TQ. Na JE Dukovany
jsou vybudovány dva autonomní okruhy objemové chladící vody
/jeden, pro 1. a 2. blok, druhý pro 3. a 4. blok JE/. Ke kaž-
dému z téchto okruhů náleží tři okruhy TVD a jeden okruh tech-
nické vody nedůležité /TVN/. Voda do téchto systémů prochází
úpravnou, kde dle projektu byla voda upravována /Čířena/
?«C1, v kyselé oblasti • přidáváním pomocního floiculantu.
K surové vodi se přidávalo 20-50 % obehové chladicí vody čími
se jednak reguluj* teplota pro číření a současně dochází ke



kontinuálnímu čistení okruhu. Chemická úpravna vody instalo-

vaná na <7E Dukovany /EDU/ byla prototypem vyvinutým a doda-

ným CKD Dukla. První problémy s korozi a zanášením okruhu

TVD a TVN se na EDU projevily v druhé polovině TOKU 1936.

Objevily se netěsnosti na potrubním rozvodu č. 2 a 3 TVD a

na trubkovém svazku chladiče odiuhu. PG. Následně bylo již

při první garanční opravě 1. bloku EDU zjištěno, že tepelné

výměníky ?Q jsou stejně tak jako potrubí zaneseny úsadami a

pod nimi probíhá intenzívní Koroze - tento sti.v byl potvrzen

i při opravách dalších bloků.. K řešení situace byly přizvány

i další organizace /zejmána EGU, SVUOM, EG? apod./. Velmi

rychle bylo konstatováno, že použitá austenitická ocel výmě-

níků TQ /oaCEISUlor/ je velmi náchylná k napadení štěrbino-

vou a bodovou, korozí přičemž odolnost proti icorozi je význam-

ně ovlivňována velikostí obsahá Cl~ /zvýšení Cl~ významné o-

dolnost proti corozi snižuje/ a stavem pH. Bylo konstatováno,

že zvýšený obsah Cl" je důsledkem použitého čiřidla, použi-

tých dávek koagulantů a neregulovatelného míšení technická

vody se zahuštěnou cirkulační vodou s významně vyšším obsa-

hem Cl~ /z. důvodů vypuštění odvětrávacích věží v toato okru-

hu, z projektu JE/. Nízká pH pák odpovídá zvolené variantě

technologie číření.

U provozovaných výměníků TQ byla zjištěna intensivní štěr-

binová Koroze těsnících ploch plovoucí hlavy a dále bodová ko-

roze trubkovnice a víka plovoucí hlavy. Po tlaková zkoušce vý-

měníku byly zjištěny i netěsnosti na trubkovém svazku, které

jsme považovali za důsledek koroze. Jako příčina korozního

napadení austenitických materiálů byla výrobcem /koncern Che-

pos/ označena zvýšená koncentrace Cl~ a nevhodný materiál.

CEZ byl v táto době nucen, řešit několik zásadních opatření:

1/ Úpravu chemického režimu spočívající v záměna čiřidla ev.

snížení či vypuštění čiření-; dávkování NaOH /sníží se kon-

centrace agresivního C0 2 jeho vázáním na hydrouhličitany;

dávkování HpSO, do cirkulační chladící vody při vyřazení

číření /unnžňuje vyšší zahuštění a menší spotřebu, prídav-

né vody/ a realizaci propoje umožňujícího používat surovou

vodu místo čířená.
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2/ Řešení opravy napadených výměníků během GO spočívající

v zavarení defektů na trubkovnici plovoucí hlavy a v op-

ravě poškozených těsnících svarů deíektních trubek. Něk-

teré trubky byly zaslepeny nerezovými zátkami a ovařeny

těsnícím svarem. Víko plovoucí hlavy bylo opraveno ve vý-

robním závodě a Lesnicí plochy byly opraveny Eelzonou. By-

lo rozhodnuto o provedení kontroly vnitřního povrchu tru-

bek výměníků metodou vířivých prcudů. Byly předepsány pe-

riodická controly výměníku pracovníky s :valifikací dle

CHS 3/81.

3/ Řešení výmeny nejvíce napadených výme.iiků. Výrobce označil

opravy za provizorní a doporučil kompletní výměnu. Náhrada

byla navržena modulovým výměníkem /s, ̂rostolových a prístu-

pových ,;odmínek/. Bylo rozhodnuto v íámci GO 1. OIOKU EDU

v roce 1988 realizovat v;/měnu dvou KUSŮ výměníků TQ včet-

né připojovacího potrubí. Pro výměníky byl zvolen materiál

17 353.

Pro řešení otázek korozního napadení výměníků EDU byla ustano-

vena fckupina specialisti, v níž jsou zatroubeny pracovníci

VJ3JB, VUZ, SVtíOK, S7T3H, TJJV, VUHZ, XKKS, KSB, EG?, CEZ. Dohod-

nuto bylo důsledná zaznamenávání výôledkj iealizovaných kont-

rol, sledování trenču růstu vad a zaznamenávání opravených

míst. S ohledem na velmi nákladnou výměnu výměníků '£Q, obtíž-

nou lealizovatelnost teto akce a nutnost zajišténí vysoké spo-

lehlivosti bloku JS bylo rozhodnuto cenontované výměníky vy-

užít pro metalografická posouzení zbytkové životnosti této

komponenty.

Pres řadu těžkostí, íte-ré vznikly v priběhu xealizace GO

1. bloku byly nové v:,haéníky inst:lovány a 37. den opravy pro-

běhla jejich tla.<oví zkouška. Z provedených prací a získaných

zkušeností bylo aožno aplikovat následující závěry:

a/ ."ři daláich revizích TQ je natnc využít tetnéní z teilonu

- nelze pí-i^ustit další joužívání klin^eritu / v joučasné

dobé již požíváme klin^erit obalený teflonovou páskou/,

speciální těsnění nabízí iy Chetra z KbR.

b/ Funkce&chopnost nových výmoník.'; je nutno ověřit ZKOUŠKOU

tlakového spádu při průtoKU aídia výměníkem.



c/ Je nutno lealizovat periodické icon'..roly nedestruktivními
metodami /vizuálni .-íontrola; u podezřelých. a£st kapilár-

ní kontrola ev. ."ibjemová/.

d/ Demontovaný výměník TQ využít pro me-Ľ/ilo r̂af ické zkoušky
/ve VTJEZ, VtfZ, ffJV.KKKS, VffJE/. Pro potřeby dekontaminace
mála být z důvodů nutnosti zkoji-iání áaad na trubkovnici
použita nejprve metoda:
- ostřikem tlakovou vodou
- kyselinou, fosforečnou či citrónovou -\
- elektrolytickou metodou

V průběhu 06-09 1988 provozovatel a Chemont vyzkoušel různé

způsoby dělení trubkovnice /celcová tloštka trubkovnice je

100 mni, z toto 50 ani má být rozválcováno/a z důvodů silné

kontaminace demontovaného zařízení přistoupil provozovatel

k elektrolytická metoda dekontaminace. TLnto došlo < velmi

významné /v negativním smyslu/ ztrátě informací o příčinách,

vlivech a -rychlosti áíŕení rcorozního napadení výinaniků. TQ na

TSDIJ. Předané vzorky výše uvedeným organizacím byly podrobeny

metalografickému šetření a výsledky ukazují, že:

- byl nevhodné zvolený materiál, na který působil nevhodný

provozní režim při nevhodně zvoleném čiřidle.

- vývrty trubkovnice výměníků TQ jsou asymetrická, což se

projeví nerovnoměrnou plastickou deformací rozválcovaná

trubky, jež zvyšuje riziko tcorozního praskání.

- rozválcování není ve vězšiné případů dokonalé a má za násle-

dek snadné rozvolnění spoje a vytvoření spatné vymyvatelných

objemů.

- těsnící svar vykazuje v některých případech kořenová či krá-

terové ;aikropraskliny a je tedy nutno optimalizovat techno-

logii výroby těsnících svarů včetně svarů po opravě.

Výsledky těchto rozboru byly získány v průběhu 12/88 až

01/89 a v současné době je připraven na JE Dukovany druhý vý- , j

měník TQ demontovaný z prvního bloku JE k přípravě zkušebních

vzorků pro metalografii. Pokud se potvrdí výsledky předcho-

sách šetření, bude možno konstatovat, že stav IQ nevyžaduje

okamžitou výměnu všech instalovaných výměníků TQ, jak to po-

žadoval výrobe*. Pro další období to však v táto oblasti při-
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naší zejména následující ponaučení:

- využít pro výrobu výměníků odolnější materiály /např. ocel

17 353/ a zejména austenitickou-feritickou ocel X2ChrNiMoN22S3

/AX-FDM2/

Pozn.: Pres velmi slibné rozbory a výsledky zkoušek tohoto

materiálu není s definitivní platností rozhodnuto o její dal-

ší výrobě. VTZ Chomutov jako výrobce trubek doposud nezvládl

výrobu a velký výmět zatím pro něj činí další práce na tom-

to materiálu nepřijatelnými /materiál je o cca 1/3 levněj-

ší než dosud používaná ocel výměníků TQ 17 247.4/.

- nepřipustit ooužití klingeritových těsnění na výměnících z

oceli

- již v projektu řešit otázky katodické ochrany výměníků

/ztracené elektrody/, která se v případě EDU velmi osvědči-

la.

- vybavit provozovatele JE /ev. specializovanou organizaci/

potřebnou, technologií pro opravy těsnících ploch výměníků

a těsnících svarů teplosménných trubek. Při opravách se do-

poručuje při vkládání záslepky trubky zfrezovat čelní frézou

rovinu trubkovnice tak, aby se vyloučila mezera mezi záslep-

kou a původním těsnícím svarem a též volit větší překrytí

sezl začítkem a koncem sv^ru, a-y se vyloučila možnost krá-

terových prasklin.

Primárním faktorem spolehlivosti v to:nto případě však zů-

stává volba a aplikace správného materáiu, konstrukce a výrob-

ní technologie, jakož i technologie provozu. 0 tom, ze z chyb

již vzniklých si nebereme dostatečná ponaučení svědčí i stav

projektu systému TVD na JE Temelín. Ukazuje se, že byl navr-

žen materiál, který se neosvědčil na JE Dukovany, část potru-

bí TVV je nepřístupně uložená a výměníky umístěno v ,cobkách

A 321 jsou za provozu prakticky neílemontovatelné a neopravi-

telné. Nápravu tohoto stavu v současné dobé s výrobcem KSB

řeší v současné době CEZ.
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o
KOROZE ZAŘÍZENÍ CHLADIČíCH-OKBUHU JADERNÝCH ELEKTRÁREN ,

Robert B a r t o n í č e k , I n g . C S c , SVÚOM P r a h a

Vedle hlavního tzv.věžového chladicího okruhu, slouží-
cího ke chlazení páry v kondenzátoru, se v Jaderných elektrár-
nách vyskytuji ještě chladicí okruhy pomocných provozů, kde
jsou chladivém technické vody důležité a nedůležité. Trubky
chladičů, případně i jiné části byly dosud zhotovovány z ko-
rozivzdorné oceli ČSN 17247 typu 08Cr18Ni8Ti (Poldi ATA S 7)
a u kondenzátorů z mosazi dříve CuZn28AlSnMn a nyní CuZn20A12As.
Všechny materiály podléhají při působení chladicích vod ko-
rozi, která ve větší či menší míře snižuje spolehlivost a
provozuschopnost aparátů. V současné přednášce se zaměřím
na problematiku koroze korozivzdorných ocelí.

Korozivzdorné oceli jsou schopny reagovat se vzdušným
kyslíkem i s kyslíkem rozpuštěným v roztocích elektrolytů
a pokrývat se tenkou vrstvou směsných oxidů, která jim pak
zajišiuje pasivitu a tedy i vysokou korozní odolnost* Tato
pasivní vrstva může být však celkově nebo lokálně poškozo-
vána, což vede bud ke zvýšeni rovnoměrné koroze (aktivní
nebo transpasivní stav oceli) a nebo ke vzniku nerovnoměr-
né a strukturní koroze - bodové, štěrbinové, mezikrystalo-
vé koroze a korozního praskání pod napětím. V chladicích
vodách nelze předpokládat takové změny chemického složení,
které by mohly i u typu austenitické oceli s nejmenší ko-
rozní odolnosti vyvolat její aktivaci nebo transpasivaci.
Také složení oceli vylučuje možnost její mezikrystalové ko-
roze. Složeni chladicích vod , provozní podmínky a kon-
strukce aparátů však nohou umožnit průběh bodové a štěrbi-
nové koroze a korozního praskání pod napětím*

Formy koroze.

Bodová koroze je místní napaden:* kovu, které v určitém
místě malého rozměru probíhá do značné hloubky* U korozi-
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vzdorných oceli k ni dochází tehdy, když vlivem chlorido-
vých iontů se místně poruší pasivní film. Toto poruSenl
nastane, když se na povrchu absorbuje dostatečné množství
chloridových iontů, které umožní převedení určité plošky
nerozpustného oxidu na rozpustné chloridy. Tato místní ak-
tivace proběhne při určitém potenciálu, který se nazývá po-
tenciál bodové koroze. Ten je tím nižgl a tedy koroze se
usnadňuje, čím vyšil je koncentrace chloridů v prostředí
a čím vyšší je teplbta. Aby bodová koroze mohla proběhnout,
musí mít korozní prostředí schopnost oxidovat kov v místě
lokálního napadení a proto oxidačně redukční potenciál
prostředí, který oxidační schopnost prostředí charakteri-
zuje,musí být vyšší než potenciál bodové koroze oceli v da-
ném prostředí. Proto náklonnost ocelí v chladicích vodách
ovlivňuj* vedl* chloridových iontů i provzdušnění kyslíkem
• dále i koncentrace chloru, měflnatých a železitých iontů
ve vodě. V důsledku konkurenční adsorpce vytlačují některé
anionty chloridové ionty z aktivních míst a proto působí
proti koncentraci chloridů. Proto za přítismosti dusična-
nových, hydroxidových a síranových iontů je k vyvoláni
koroze zapotřebí vyšší koncentrace chloridů, než za nepří-
toonosti uvedených aniontů.

Bust důlku se zastavuj* repasivací nebo deaktivací.
Bepasivacc nastane, když se potenciál oceli sníží natolik,
že se z as t sví koncentrování chloridů v obnaženém místě
a že dojde k zapasivovánl tohoto povrchu. Při desaktiveci
musí potenciál oceli klesnout ještě níže, aby se tento po-
vrch převedl do imunního, tj. termodynamicky stabilního
stavu.

Štěrbinová koroz* j* nejčastější, těžkou a obtížně
Kontrolovanou formou nerovnoměrné koros* ocelí. Probíhá v
místech povrchu kovu, který je v* styku s omezeným objemem
elektrolytu. Tento malý objem vsnlká v úzké štěrbině med
dvěma povrchy vytvořenými kontrukeí aparátu, nspř. těsnicí
plochou a těsněním a nebo mezi povrchem a úsadou na něm.
V takto omezeném objemu elektrolytu dojd* v důsledku ztížmé



obměny prostředí k poklesu koncentrace kyslíku, ke zvýšení ,
koncentrace vodíkových iontu a aniontů, zejména chloridů.
Můžeme proto předpokládat, že průběh Štěrbinové koroze je
obdobný jako u bodové koroze, pouze s tím rozdílem, že pro-
bíhá v kyselejgím prostředí. To způsobuje, že k aktivadi po-
vrchů uvnitř štěrbiny dochází snadněji, dříve i při nižších
koncentracích agresivních aniontů, především chloridů, než
je tomu u bodové koroze na volně přístupném povrchu oceli, tj.
při bodové korozi. Proto potenciály, při kterých se štěr-
binová koroze iniciuje, jsou nižší než potenciály bodové ko-
roze. V anoha prostředích se stává, že povrch napadený štěr-
binovou korozí není již napadán bodovou korozí*

Korozní praskání ja korozní napadení projevující se
vznikám aezikrystalových a trangkrystalových trhlin, které
vznikají při spolupůsobení tahového napatí v materiálu a
působením specifických složek v prostředí. U austenitických
korozivzdorných oceli jsou v chladicích vodách těmito ionty
chloridové ionty. Korozní praskáni se uplatňuje především
u části, kde je tahové napětí vyvoláno tvářením za studena
a nebo z tepelného ovlivnění materiálu, např. v oblasti po-
dél svarů a tam, kde jsou takto zatíženy součásti. Předpo-
kládá se, že pokluzem oxidické vrstvy, která má malou plas-
ticitu, se obnaží část povrchu, aa kterém se lokalizuje
anodický korozní proces. Dálil působeni chloridových iontů
je dosti podobné jejich účinku při bodové korozi.

Náklonnost ke koroznlau praskáni lze také charakteri-
zovat potenciálem korozního praakání, který, je závisí*
«• vr»«Straci chloridu a teplotě a intenzitě napiti a nebo
dobou Iniciace trhlin 61 dobou do lomu, které jsou stajni
závislé. S koncentraci chloridů, teplotou a napitím se doby
zkracují a potenciály klesají. Protož* v chladicích rodech
Bůže pod úsadaal nebo v místi rozhraní hladiny docházet ke
koncentrováni chlorida, nelze prakticky vymezit koncentra-
ci chloridu, která by zaručila, la k praskání nedojde.
Z nikterých průzkumových práci vyplývá, le pro chladiči vody
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by to mohle být koncentrace téměř nedosažitelná a to 6 mg/l.,
Také úroveň napětí maže být řídící, nebol její snižování
pouze oddaluje vznik trhlin, ale zcela jej neodstraňuje.
Podobně je to i s teplotou, když pravděpodobnost napadení
se význaaně zvyšuje při teplotěch mezi 80° a 100° C a
naopak významně klesá při teplotách pod 5O°C.

Výskyt nepáčení v provoze.

Všechny tyto foruy koroze jsou identifikovatelné na
chladičích zhotovených z korozivzdorné oceli 08Cri8Ni8Ti.
Tak bodová koroze byla pozorována na chlcdiči SAOZ na 1.blo-
ku JE Dukovany, kde se vyskytovala na trubkovnici, zavaření
trubek do trubkovnice i na trubkách chlediSe. Hloubka napadení
byla odhadována na i mm a dosáhlo se jí prakticky po cca
dvouletás provozu. Kvalite chledicí vody co do obsahu chlo-
ridů dosti kolísala - cca 40 až 200 ag.l"1. Podobně se mě-
nily i obsehy jiných iontů. Napadení bylo pak pozorováno i
na jiných chladičích tohoto typu.

Mnohem Castěji a i intenzivněji se vSak vyskytuje Štěr-
binová koroze. Její čistá forsa se vyskytovala na uvedeniu
chlediči ne vnitřnís povrchu víka plovoucí hlevy. Zde bylo
zjiStěno četnost napadení cca 1 důlek na i dm , když
ní hloubka proniku napadení byla 5,5 ma. Nepadení selo cha-
rakter protáhlých rýh, která směřoval}' ve směru ^revitainích
sil. Fodotné nppadení, i když menší intenzity bylo pozoro-
váno později i na jiných obdobných chladičích.

Zvýšená tlkslito chledicích vod a jejich schopnost vy-
lučovst uhličitan vápenatý4 jako je tomu v JS Jaeloveké Ho-
hunice, potlačuji výskyt těchto dvou forem korozního nepe-
denl r.n volfen povrchu.

Alkalito vočy vicljjv'nepocteSil* potleSit korozní n».
psdení r.r, těsnicích plochách uvedtných chloiičů. 2de st
broušený povrchy z korozi vzdorná oceli dotýkají s nbssto-
polymemía tětněnia. 7o svoji n^sákcvostí vytváří podmínky
pro oMitnou výšinu prostředí e tudif i Itěrbinovou korosi.
řodobně vytvářejí itťrbinu i přssshy tisnlní případně ne.
vyplniná tezery tisainía. Sojčesnř visk ss uplatňuj* vliv



tohoto t?snšní v toč, 2e je zfefal schopno kumulovat obsah
aniontů a tak zvyšovat Jejich koncentraci v bezprostředním
dotyku s povrchea oceli. Proto bylo po t,5 letám nrovozu
v alkalicky čiřené vodě pozorováno napadení těsnicích ploch
ve formě protáhlých skvrn, když hloubka napadení dosahovala
cca 0,5 nun. Kyselost vody, která doprovází úprevu
vody k%elyai čiřením podporovala i toto korozní napadení s
proto na těsnicích plochách výaěníků v J3 Dukovany bylo
možno pozorovat napadení vStäího rozsahu 80 - 90% plochy i
větší hloubky -1,5 os.

Ve shodě s teorii se tato korozní napsdení nevyskytují
na částech strany výměníku z korozi vzdorné* oceli, která je
v kovovéa dotyku s vlkea zhotoveným z uhlíkové oceli. Zde
• důsledku katodické polarizace korozivzdorné oceli uhlíko-
vou ocelí na potenciály patrně pod potenciál bodové e Štěr-
binové koroze nejsou tyto formy napadeni iniciovány.

Významná štěrbinové koroze se vyskytuje i na chladičích
UDIN. Toto napadeni vede k jejich netěsnostem po krátké době
provozu. Významná konstrukční štěrbina je v chladiči vytvo-
řena nevhodnou konstrukci mezi válcovým pláštěm chladiče
a jeho vnitřní přepážkou. Zde proběhne intensivní klasická
štěrbinová koroze. Dílková koroze na volných plocháctJBSyla
pozorována.

Na stejaén chladí Si, který tldajni pracuje s chladicí
vodou, jejíž teplota nepřesahuje 35°C a v prostředí s teplo-
tou $0° aS 50°C, se vyskytly v oblastech materiálu tepelně
ovlivněných svarem četné transkrystelové trhliny. Trhliny
procházejí celou tlouilkou stěny aparátu (3 mm). Současně
s trhlinami se vyskytuje v táto oblasti i selektivní naps-
dení telta feritu ve struktuře oceli.

Korozní praskáni bylo možno pozorovat i na vrchních
trubkách kondensátoru 018 31KOI, která v čistém steru ne-
dosahovaly teploty 70°C. Zde patrní v dfisledku kolísáni
hladiny docházelo k vylučování solí, jejichž stoleni uka-
zovalo na sals uhličitanu a síranu vápenatého s obsahem
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chloridů 0,12%.Fod těmito iSsadami byly důlky pocházejíc! ze .
Štěrbinové koroze pod usedáni. Velké důlky patrně iniciovely
korozní přetkáni pod napětím, které se stalo hlavním mecha-
nismem porušení stěny trubek. Zde vzniklé ti sedy jsou dekle-
dent toho, že Štěrbinové koroze se aůže v%kytovat i pod úsa-
dami tvořenými CaCC~.

Omezení koroze

K omezení korozního napadení zařízení z korozivzdorných
ocelí v chladicích vodách může přispět:
1. snižování korozní agresivity vod,
2. zvy Sování korozní odolnosti ocelí,
3. zvyšováni stability pasivní vrstvy čistotou oceli, mecha-

nickými • chemickými úpravami povrchu.

Vzhledem k charakteru zařízení je účelné se ubírat vše-
mi tread cestami, 0 tom, která z nich bude rozhodující, vy-
plyne z Eiožnosti zoin, kterých lze v jednotlivých směrech
dosáhnout, z* stálosti podmínek, které se tekto dosáhnou a z
nákledů, které si změny udrSení podmínek vyžádají.

K materiálovým možnostem je třeba uvést, Ze v podstatě
je možné i při současných kvalitách chladicích vod předpoklá-
dat význsané zmenšení pravděpodobnosti nepadení těchto zaří-
zení při použití ocelí se zvýšenou odolností. Je to jednak
ocel CSN 17353, kde zvýšený obseh molybdenu v rozmezí 2,9
až 3$ zvyšuje odolnost proti bodová a štěrbinové korozi*
Vyšší obsah molybdenu u dvoufázové feritickoaustenitické
oceli typu Cr22Ki5Ki>3K působí proti těmto formám koroze
stejně, navíc je ocel výčnasně odolnější proti koroznímu
preakání ve vodách s obsahy chloridů. Z potenciodynemických
polarizačních křivek vyplývá, Ze obě oceli jsou proti nyní
poullvs&éau typu snadněji pasivovetelné a odolnější proti
aktivujícím vlivám. Také potenciály bodové koroze a repasi-
vaSní potenciály siřené v 0,04 ttol.l"1KeHCO,+0,' mol.I*1

HftCl potvrzuji výftnnnt vylil odolnost protí bodové
a štěrbinové korozi.



0««l - Potenciál bodové koroze Potenciál
repasivace

mV mV
08Cr18Ni81i +20 -30
1Crl8Nii4Mo3Ti +650 +210
02Cr22Ki5Hío3K +1Ů80 +800

Ve stejném smyslu vycházejí výsledky ze zkoušek na bodo-
vou korozi podle AKSI/ASTM 48-76 v 10% FeCl.,6 H 2O
nebo hodnoty kritické teploty bodová koroze zjištěná ve
stejném roztoku, která u austenitické oceli bez molybde-
nu vychází 5°C a u austenitické oceli s Mo 20°C a u
dvoufázové oceli 30°C .

Oceli s nolybóenea jsou odoln&jSÍ i proti Štěrbi-
nové korozi vznikající při dotyku s asbestopolymerním
tísněním. Podobní so projevuje i návar eustenitickou
elektrodou s obsahám Sto 395.

Závír

Lze očekávat, Se ke zvySování provozuschopnosti
a bezpečnosti chladicích z«říz«ní ve styku s vodou «o-
hou přispít vedle zvýšení odolnosti ocelí i úprava pro-
středí a zkvalitnění povrchu zařízení. Je třeba v tich-
to saírech uvážliví pokrečovat a ověřovat důsledky navrZe-
ných opatření.

Literatuře

BartoníSak P., ľCovf»?£ková J . : Zpráva SVuOiŕ 77/68.
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KO2SPĽEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY SEKUNBÍHHfCK OKRUHÔ S OHLEDEM NA
KOROZNÍ KAáC/jíJÍíif

Ing Petr KOFIC, Snergoprojekt Praha

1. ťívod.

Korozní napadání parogenerátorů ze sekundární strany je podle
našeho názoru nejcitlivějším místem nejen sekundárního okruhu,
ale celého systéicu jaderné elektrárny tlakovočního typu a to jak
2 hlediska dodržení požadované těsnosti té-o bariéry, tak z důvo-
áu investiční e technologické náročnosti při případné nutné vý-
sěně páro generátor i v prcbihu životnosti elektrárno'.

Příčiny korozního nanéhárí tchoto uzlu jscu rozmanité a pojed-
náme o nich v i'~l^.'. ••:;-"-• c "e. Ľ této rotr-rsr.i-tosti oplývá jed-
noznačný požaásv&k řešit problematiku kosplexr.o. l'a příklaáu se-
nl s rozvinutější jadernou energetikou si ukáStne, že společně
s vyřeSenís fo-dnantního vrz^lí-xi tyla vyřcler.?. i řt-da áoprov.f-
ných otázek, ke spokojenosti r-rcvrroviteli zařízení.

Přes některé odliSncsti i vysr.fa-r.'"jšíiio charakteru, jsko je
konfigurace parogenerátorů, Jejich fccnstru-ice a unístěrií, velice
rozdílné kvalita chladících v c d -- :-íu rjičílô podružnějších, vi-
díxe Ze zásadní pro'clery jscu •.: uver. c r ŕh 3 tyr-u elektráren * Jrr.fei-
totožné a pouSit se při jejich fc'tr.í .* ".-ihr̂ ničí je úcelr.c

V záveru našeho referátu ze z-/.:.;?:-•:• 5r.rr.0ut současný c- rt
řežení v Československu e. navrhnout : s l : l •postup ::'-i dal*'-: .'
voji jaderné energetiky, i když tato oblast investiční VVÍ-.L.-:

je v poslední době terčem rizrifc íuT.crv-sr.; »;ri*.i/.y, č&stc i -
zahraničí.

2» Xorcrní rrctléqy

V u ns-'e ř ? u ž y p
n̂ -ch z« středná legované' r.crezcvt ocelí ce r.-vé r.a to:r.to - tcrí
élu projevila ?sáa ty j i kcrozr.íhn r . í t s ^ r í rč ;lo£r.ího kor^ľr.ír.c
úcytku oceli, pres lokálrí či-lkcv: :- ?tirair.cvé r.atuáár.í =O ;c
korozr-í rTatňini. Y.ti «r.ir.ul;'ch eet/.:ír.ícr. oibornílrú cyiy pu^li/c-
vóry vyslečk;/ zkcu-ání příčin s rr-tChu ttehte r.srvítr.í i -rn-



vesních důsledku, íls základě zkušeností lze analyzovat příčiny

•:?rozí, nápravj jejich cľisledkJ. a zmrazení jejich příčin. Podle

našeho nácoru je nezbytná vychťzet z konstrukčního a tr.aterišlová-

h- řeSer.í vlastního parogenerát^ru. Současně je však třeba ox.ezit

vlivy vněj5í, d-an-'í pŕedevšÍT. kvalitou provozního cedia. Tyto vněj-

ší vlivy lze rcsdšlit do dvou skupin. Jednak jde o vnos solí, ze-

JTiír.a chloridů a za druhé o vnášení nerozpuštěných létek schop-

ných vytviřet pevné nánosy zvláště na tepicsměnných plochách a

usazovat se jako vrstva kalu v klidových zónách parogenerátoru.

3. Vr.íiěr.í solí, konstrukce kcndensitorů.

Zdroj-j r vzrůstných solí, ktorí zohou n&přípustnýTi způsobem

znečistit nupájocí vodu jsou: nedostatečně kvalitní pžíiavnŔ vo-

da, dávkovaní chesikúlie nedostat-iín-á kvality, nevhodně připra-

vená úpr-va turbinováho kondenzátu a konečně průsak chladící vo-

dy netšsr.ýr. konder.zátores, eventuelně vrlnik topní vody netšsnýx

výašníken při odberu tspia z Ji. řrv-í tři zdroje je nutná pova-

žovat za provozní chyby a i když je nepovažujeme za zcela neob-

vyklé, nebudexe se jirai dále zabývat. Zůstává problém dokonalá

těsností kondenzátorů T3 a ?K, případně tepelných výměníku top-

ných systeiů.

Do doby prudkého rozvoje jaderná energetiky u nás i ve světě

byla ze tří základních podaínek pro volbu konstrukčních materiálů

kondenzátorů dominantní prvá. Tyto podmínky lze vyjádřit následov-

ně; 1/ Teplosměnné plochy musí uaožňovat snadný přestup tepla u-

volněr.ého kondenzací páry do chladící vody, T.USÍ být tedy vyrobe-

ny z materiálu pokud xožno vysoce tepelně vodivého.

2/ Kondenzátor cusí působit jako spolehlivá bariéra mezi velmi

čistýa nediet - kondenzátem a relativně značně znečištěným mediem

- chladící vodou.

3/ Kondenzátor cusí být investičně, provozně i rozměrově co nej-

méně nárofiný, z SehoS vyplývá požadavek cenové dostupnosti kon-

strukčních materiálů*

Tím, že byla požadována především dobrá tepelná vodivost a ce-

nová dostupnost, byl zcela jednoznačně volen materiál kondenzáto-

rových trubek - mosaz, u nás dlouhou dobu materiál lis 70 AI 2, po-
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sléze / v nedávné době / nově vyvinutý materiál Ks 77 AI As.

Protože se začaly projevovat koroze mosazných trubek, byly celo-

světově hledány materiály odolnější a to nejprve zvyšováním obsa-

hu mědi a přídavkem arsenu / 0,05% / a nebo náhradou zinku koroz-

ně odolnějším prvkea / CuKi slitiny /, zejména pro koro::.~ i.'.i- ~-

r.'~ž-- i --••:;. "if-edi, např. chlazení mořskou vodou nebo silně zahuště-

nou chladící vodou. Vždy to vedlo ke zvýšení ceny. Korozní problé-

my a dokonalá těsnost kondenzátoru tím vyřešeny nebyly a tak ze-

jména požadavky jaderných elektráren tylo vynuceno pcužití zásad-

ně inovovaných materiálů, konkrétně různých typů nerezi a titanu.

Kerezové materiály jsou většinou středně legované, austenitic-

kého typu, nejdříve se stabilizací titanem, později molybdenem -

typ AISI 316, naS ekvivalent 17 353 ep. Nově jsou zkounány a po-

užívány materiály feritícké a dvoufázové, která vyžadují složi-

tou technologii výroby a jsou dražší, jsou však podstatně koroz-

ně odolnější. Titan byl vzhledem ke své cbtízné zpracovatelnosti

dlouho nedostupný a rovněž neúnosně drahý, v poslední době se

však již běžně využívá pro konstrukce do silně korozívních pros-

tředí.

Zhoršené tepelná vodivost byla do značné míry eliminována zesla-

bováním síly stěny trubky, u nerezi asi na 1 ma, u titanu na 0,5 -

0,6 am. Cena trubek je podstatně ovlivněna technologií jejich vý-

roby, cena trubek vyráběných podélným svařováním pásku je údajně

třetinová proti trubkám bezešvým.

Trubkovnice jsou většinou dvojité s meziprostorem plněným tlako-

vým kondenzátem. Povrch trubkovnice je plátován i&teriálen shod-

ným s trubkami, aby bylo možné bez obtíží provádět těsnící svár po

zaválcování.

Takovéto kondenzátory jsou považovány za zcela těsné, titanová

po celou čofcu životnosti elektrárny, u nerezových se předpokládá

jedno přetrubkování. Za podstatnou zsěnu je třeba povaíovat úplné

vyloučení s.éíí z okruhu*

4* Vytváření néncei, problém trozt - koroze.

HeftpuStSné létky vnáSené do parog«r.erátoru jsou výluřr.ž koroz-

ní produkty, roále nafich znalcetí je složení nénoei u nás ;Í V tú-



radní Evropě výlučně na bázi oxidu železa, v NDR, BLR a SSSR s

proměnlivým obsahem u>ěií a to až do 50; přičemž je přímý vztah

k materiálu nízkotlakých ohříváků. Mohutnost nánosů a množství'

usazených kalů je rovněž v široké?; rozmezí. V západní Evropě se

nánosy ne trubkách svislých parogenerátorů uvádějí zřídka, zpra-

vidla v souvislosti s metodou jejich odstraňování chemickým čiště-

ním. Vrstvy usazeného kalu se odstraňují vystíkáním otevřeného ps-

rogenerátoru tlakovou vodou. Čdsje z EDF uvádějí 30 - 40 kg z jed-

noho parcgenerátoru za rok.

V NDR dosahovala mohutnost nánosu v JE Nora až 1 OCO g/rr." a

byl odstraňován náročnou technologií chemicky při odstávce zaří-

zení. U nás se mohutnost nánosů pohybuje do 100 g/m a nebylo te-

dy dosud nutné je chemicky odstraňovat. Do budoucna se však s che-

T.ickýn: čištěním ?3 za odstávky počítá, pro EIJO již bylo vyprojek-

továno zařízení a navržena technologie.

Zdroje? nerozpustených látek v sekundárním okruhu jsou koroz-

ní pochody b to z erozně Icor-y.:.!': o ••'... -•'•.: í. ^íry s vysokým obsa-

hem vlhkosti na ocelová partie. Dalším zdrojem n££e být korozní

r.a padání napájecí trasy a regeneračních ohřívák i při nedokonalém

odplynení nsbo nevhodném chemičkám režimu, zejmina v případě in-

stalace mosazných KTO. Část nerozpuštěných létek je odstraňována

filtrační složkou úpravy -urbinového kondenzátu. Část napájecí

vody, která je veáena mimo ÚTK ji přímo znečiščuje. Jedná se pře-

devším o separát a kondenzát z přihřívače. Z divodu svých tepel-

ných paraaetrů jsou tyto dvě media čištěna pouze ve výjimečných

případech, zpravidla elektromagnetickou filtrací. Potlačování

eroze - koroze se provádí dvěaa způsoby. Za prvé volbou odolnej*

ších ale dražších materiálů, druhou cestou je provoz se zvýšenou

úrovní pH nad 9,6 do 10,0. Alkalízace se provádí těkavými alka-

lizačními prostředky - amoniakem, nově se někde používá morfolin,,

jenž má příznivější rozdělovači koeficient. Provoz s vyšäí dáv-

kou těkavých aminů je umožněn nepřítomností mědi r okruhu, alt

vylučuje provoz tf?K.

$. Souhrn, ko*pl«xní řtitní sekundárních okruhů.

Shrn«me-li uvedtnou problematiku, dostáváme názor, žt pro zltple-
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ní korozní odolnosti parogenerátorů je třeba kromě konstrukčních

a aateri ílových vvTastr.ího zařízení komplexně vyřešit celou proble-

matiku sekundárního okruhu.

Začr.ene kondenzátorem ľG. Požadavek súpertesneho zařízení se

splní nejlépe volbou irateriálu kondenzátorových trubek, které je

irožno svařit s trubkovnicí, která je vyráběna dvojitá. Materiál

kond. trubek je nerez r.ebo titan podle agresivity chladící vody.

Cdplyňovací účinnost kondenzátora je tsk dokonrlá, že ve spojení

s vyšší alkalizací je irožno konstruovat napájecí trasu z méně ná-

ročných rneteriáiů. Vyš.ví alkalizsci urožňuje úplr.ž vyloučení sli-

tin iěoi z okruhu.

Zvýšená alkalizace n& pK nad 9,5 bezpečně zastavuje erczi -

korozi vlhkou parcu & pro konstrukci exponovaných č:.stí postačí

r&teriál tř. 15 s nízkým obsshen chrómu. Vy E £ í koncentrace těka-

vých alkálií však vylučuje provoz ior.exové ú prs vy kondenzátu,

t.zv. araonezcvý způsob provozu s vyčerpanou k&texcvcu složkou

asonnýni icnty se necrvědčil, protože st řádově zvyšuje pr'.r.ik

sodíku. Provoz 0?K věak není třeba r.ebcí tfsný kcr.der.aátor ne-

r.rccouští žádné seli a erozně - korozní zdroj nerozpuštěných lá-

tek je zastaven. Vyloučení ÚTK očstreňuje nebezpečí vnesu solí

chybou obsluhy.

Komplexní řežení problematiky sekundárních okruhů je nádher-

ným příkladem systémového řešení technické problematiky na jehož

příkladu se všichni mižeme poučit.

6. Současná a předpokládané úroveň řešení v ČSSR.

Všechny naše J2 s 440 13*' bloky bj'ly vyprojektovány a jscu esa-

zeny kondenzátory z mosazi, většinou z Ľs 70, 3» s 4. blok IDU z

Us 77. Oba. tyto materiály se neosvědčily. Maoosk se velmi osvědči-

ly nerezové regenerativní ohříváky.

V roce 1?57 byla v EGF zpracována technicko - ekonomická stu-

die hodnotící uplatnění různých z^criéll rrc konstrukci konden-

zátorů. 2 teto studie vyřel jako nejvhodnější materiel titan, rro-

to bylo rozhodnuto, £e tits-nový kor.der.zátor bude uplatněn v t.zv.

bloku nová generace. V poslední době se objevila -ncínost zařadit

tento kondenztítor do ŮP V. stavby Ji ""crelín. Ostatní prvky kom-

plexního řeíení budou do (5? zařazovány ze soutěžně zpracovávané

studie feraou áodatk' w?.



KOřrc-STi ZVÝŠENÍ KVALITY KAFÍ JEČÍ VODY PARCGENE^ÁTCRC

Jiří T c m a n , prcá.fyz., Výzkumný ústav energetický, Fraha

Foetupně se zvylujícín se počten a dobou prevozu paregene-

rítcrú -JE typu 7 VER se ve svřtě množí případy koroze jak verti-

k.ílních, tak horizontálních parogenerátor-i, zhotovených z ocelí

typu Inconel, Incaloy i ocelí austenitickych. Dochází již i

k výměnám p?ro«r.erátori. Vznikejí značné ekonomické ztráty jak

materiálové, tak i prostojem zařízení. Převažující příčinou ko-

roze parogenerátoru je zvyšování lokální koncentrace selí v mís-

tech omezeného zavodnění, podporované kaly s úsadami oxidu.

Náchylnost parcgsnerátoru ke korozi při spliksei oceli

ČSN" 17 247 d° dán? jednak náchylností cceli ke korozi dílkové

a ke koroznímu praskání pod napětím, jednak možností lokálního

zahuštovár.í solí, zejséna chloridů v místech, daných konstrukcí

či technologií výroby, podporované nánosy oxidi.

Kvalita PG - vody je určena kvalitou napájecí vody a veli-

kostí odluhu a odkalu PG. Snahou je zajistit napájecí vodu s co

nejnižší koncentrací solí, zejména obávaných chloridi, a s co

nejnižší koncentrací produktů koroze, kde zejména oxidy mědi

podporují korozi austenitické oceli.

II. okruh není zcela uzavřen. Zdrojem solí je netěsný kon-

denzátor, dávkované resgenty /KH-,, H?H / a výluh solí z ionexň

úpravy turbinového kondenzátu; vliv přídavné vody se pro její

vysokou čistotu a malý podíl téměř neuplatní. Sole se odvádějí

z okruhu odluhem a odkglex PO a v případě netěsného kondenzáto-

ru i v úpravě turbinového kondenzátu.

Již sama ?G - vode, i když je nejzahuštěnější vodou II.o-

kruhu, má pro vysokou čistotu napájecí vody nízkou koncentraci

solí. Pro relativně nízký tlak páry v PG s tím velmi nízlrý roz-

dělovači koeficient solí, přichází sole do páry prakticky pouze

únosem vlhkosti z PG - vody /garancie max. 0,2? %/. Na výstupu

z VT - části turbiny vystoupí podíl vody v páře na cca 12-13 %»

V této vodě jsou pro velmi nízký rozdělovači koeficient toll



dbsažersy prakticky všechny sole, které se s vodou / tak zv. se-

parátem/ v následujícím separátcru páry s vysokou účinností od-

loučí a jsou přiváděny zpět do regenerativního ohřevu a s napá-

jecí .vodou zpět do PG. Pára ze separátoru, přicházející do ná-

sledujícího přihřívače páry, na NT - díl turbíny a do kondenza-

ce je nejčistší parou II. okruhu.

A zde se dostáváme k paredoxu. Nejvyšší koncentrace solí

je v PG - vodě, při česž je FG z hlediska koncentrece solí nej-

citlivějším zařízením II. okruhu, naproti tomu se ionexy upra-

vuje turbinový kondenzát, který za předpokladu vysoce těsného

kondenzátoru je z hlediska solí nejčistší vodou II. okruhu,

proto jej můžeme hydrolyzcu a otěrem ionexú r. vymýváním regene-

rantů jedině znečistit. Úprava turbinového kondenzátu je provo-

zována tedy pouze pro likvidací solí, vniklých do kondenzátu

netěsností kondenzátoru. Za předpokladu vysoce těsného a pro-

vozně spolehlivého kondenzátoru je z hlediska koncentrace so-

lí v FG - vcdě výhodnější provozovat II. okruh bez úpravy tur-

binového kondenzátu, nebot se sníží i množství solí, přivádě-

ných do II. okruhu s alkalizačnía činidlem.

Zatíra co v případě solí leží jejich zdroje vně II. okruhu

/chladící a přídavná voda, dávkované reagenty/, v případě pro-

duktů koroze jsou jejich zdrojem konstrukční materiály II. okru-

hu. V ČSSB, kde máme teplcsměnné plochy kondenzátora z mosazi,

teplosměnné plochy nízkotlakých a vysokotlakých ohříváků z su-

stenitické oceli 8 separátory - přihříveče páry z uhlíkaté ece-

li, ee při nízké koncentraci kyslíku s přítomnosti hydrazinu

v celém okruhu vods - pára rovnoměrná koroze železa na zvýšení

koncentrece železa v napájecí vodě téměř neuplstní. Ksopak velmi

sávažnou je erozní koroze nelegovených uhlikstých ocelí rychle

proudící vodou a zejména mokrou parou. Odhadujeme, že 60 - 90 %

produktů koroze železe v napájecí vodě PG pochází z erozní koro-

ze. Erozní korozí jsou napadány zejména středotlaké parovody

mokré péry za výetupeai páry z VT - dílu turbiny, vstupní část

následujících separátoru páry, potrubí odběrové páry z VT - dí-

lu turbiny, topná strana přihřívačů páry a mnoho dalších potrubí

a zařízení, ve kterých proudí mokrá pára vysokou rychlostí.
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.i Erozní koroze nelegcvaných uhlíkatých oceli je závažným pro-

blémem II. okruhu. Podstatně zvyšuje koncentraci železe v napáje-

cí vodě a náklady na úäržbu, opravy a výměny částí zařízení. Výs-

ledky měření vodního režimu, např. na l.Dloku v EDU /viz tabulku/

dokládají, že největším zdrcaem železa v napájecí vodo í*J oe se-

parát.

v z o r e K

Konáenzát před UTil
Kondenzát za UTK
Kondenzát zs KTO
Kondenzát tep. páry VTO
Sepsrát
Nap. vod9 před VTO
Ksp. veda za VTO

8,4

XU
2
2
17
162
14
17

Hodnota

8,t>

J.0
2
2
15
154
12
16

pii nsp.

e,e

10
1
2
12
140
10
14

vody

1
2
8

121
8
11

y,2

10
1
2
4
S5
5
8

Erozní keroze je v podstatě rozpouštění oxidické vrstvy,

prakticky magnetit, které s<? vytvořila na povrchu cceli. Rychlost

erozní koreze, tedy rychlost rozpouštění /v/ oxidic^é vrstvy, je

příno úměrné rozdílu koncentrace železa ve vodě /S^/ a koncen-

trace rovnovážné, tedy koncentrace njtsyceného roztoku železa

Rychlost erozní koroze závisí na rychlosti proudění vední

fáze na povrchu kovu, tedy na výpočtové rychlosti proudění, a na

možnosti tvorby víru. V rovnici /I/ tyto podmínky vyjadřuje kon-

stanta K.

Rychlost erozní koroze je funkcí redox - potenciálu. Závisí

ne koncentraci C ?, Hp, KgH^, nebot tyto ovlivňují hodnotu Q^^,

Rychlcst erozní koroze je funkcí hodnoty pH neboi se zvyšu-

jící se hodnotou pH klesá hodnota C S B t e tím rychlost erozní ko-

roze.

Rychlost erezní koroze je funkcí teploty, mexinum erozní

koroze leží u nelegovených či nízko legovaných oceli v oblasti

teplot 150 - 160°C.



Pochopitelně, jak vyplývá z rovnice /!/, rychlost erozní

koroze zévisí na koncentraci Železa C y ve vcdní fá2i. Zvyšující

S3 koncentrací C rychlost erozní koroze kleeá.

Rychlost erozní koroze je funkcí složení oceli. Již nízká

koncentrace chronu a nclybdenu snižuje rychlost erozní koroze.

A jak náa tyto znalosti aohou pomoci? Rychlost proudění a

teplotu r.eaúžeme měnit, částečně můžeme ovlivnit tvorbu vírů

v obloucích s T - kusech. Podíl vody v páře raůže-ne snižovati se-

parátory s vhodným odvodněním.

Je znánc z literatury a z náni provedených zkoušek, že ocel

í Si* 15 126 pod3t£tn5 sniSuje rychlost erozní koroze, ccel ČSfc

13 313 erozní korozi téměř nepodléhá, austenitické a 1? ;• Cr -

- oceli jsou v&či erozní korozi zcels odolné.

Ovlivnění rychlosti erozní koroze zvýšením redox-potenciálu

j« v naš<?a případě nereálné pfco nutnost udržovat v napájecí vodě

redukční prostředí. Jel: však vyplývá z uvedené tabulky lze ersz-

ní korozi podstatně potlečit zvýšením hodnoty pH. Provozně jsme

vSak při provozu úpravy turbinového kondenzátu omezení hodnotou

pH nax. 8,5 - 8,8, při provozu bez úpravy turbinového kondenzátu

pro teplosaěnné plochy kondenzátoru z mosazi hodnotou píí max.

9,2, při dávkováni N ?H 4 hodnotu pH nax. 9,3*

Aplikace vysoce spolehlivého a dlouhodobě těsného konden-

zátoru např. s teploeicěnnýr.i plochami z vhodné austenitielcé oce-

li či titanu dává možnost upustit od ICO % úpravy turbinového

kondenzátu e zvýšit hodnotu pH na 9,8 - 1C,O. Tato koncepce vod-

ního režisu se používá již ve Francii a postupně se též zavádí

v NSR. Nspř. v NSR po záaSně mosazi v kondenzaci za austenit pro

znaCnou korozi PG se při hodnote pH cca 9,6 - 9,9 sníSila koncen-

trace chloridu v PO - vod* pod 10 /Ug.l a koncentrace Železa

v napájecí vodí poklesla na 1 - 2 .ug.l"1' Dříve značně postupu-

jící koroze PO se zcela zastavila*

V Č3SR se o aplikaci titanu v kondenzaci uvažuje pro bloky
1000 MW téi z hlediska očekávaného rizika koroze mosazi za stra-
ny chladící vody. Oprávnini očekáváme při provozu bez úpravy
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turbinového kondenzátu při vysoké hodnotě pH podstatné zlepšení

kvality napájecí a PG - vody.

U parogenerátorů rovněž lze očekávati postupné zvyšování

kvelity FG - trubek, dokonalé zaválcovánl PG - trubek do kolek-

torů použitím hydrauliky zvyšující těsnost spoje a snižující na-

pětí oceli, zdokcnelení technologie zaslepování trubek, i zaěnu

konstrukce uchycení trubek v distančních mřížích.
k-f-ĹZtit AC.C

Oba scěry zlepšení, to jest cca řádové snížení konstrukce

soli a oxid-5 v napájecí a FG - vodě a snížení či odstrenění

míst s nožncstí vysokého zahuštování solí z F3 - vody, přinescu

provozovateli něžnost, eby pečlivým provozem a pečlivou konzer-

vací při odstávce j?k parogenerátor3, tak celého II. okruhu,

podstetně zvýšil ekonomii výroby jaderné energie sní?ením nákla-

dĎ na údržbu a? výněnu čísti zařízení II. okruhu a perogenerátori.



DEGRADÁCIA MATERIÁLOV DOT,E«T»CH TECHNOLOGICKÝCH
UZLOV JE VPLY.VOM PREVÁDZKY

Inf.Ľudovít Kupca, Ing.Peter Beno, Ing.Martin Brezina
Výskumný ústav Jadrových elektrární. Okružná 5, Trnava

1) Ovod

Napriek celkove velmi dobrým skúsenostiam z prevádzky JE
typu VVER-440 nielen u nás ale aj v ZSSR, BLR,NDR,HLR,
vyskytujú sa aj rôzne problémy súvisiace s degradačnými
mechanizmami viacerých dôležitých technologických uzlov ei už
primárneho alebo sekundárneho okruhu.

V tomto príspevku by sme chceli poukázať na niektoré
vybrané problémy, ktoré sme na pracovisku štrukturálnych
analýz v Jaslovských Bohunicíach riešili v rámci materiálových
expertíz pre potreby prevádzkovátelov v EBO a EDU v nedávnom
období C1,2,3,4J.

Výskyt závažných materiálov/ch porúch, s prevážne sa
vyskytujúcim koróznym poškodením, viedol k vytvoreniu novej
úlohy «*á».neho pléiuí RVT "Korozi* v JE", pri Meteni ktorej by
sa na základe spoločenskej objednávky mali zúčastňovať u nás
tie popredné pracoviská, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom
pomoct: pri riešení tejto velmi zložitej a závažnej
problematiky.

2> Popis niektorých závažných Materiálových problémov

At na problematiku korózie chladičov systému havarijného
doehladzovania zóny (SAOZ> v CDU sme vybrali na ilustráciu
súčasnej situaci* všetky problémy technologických uzlov
primárneho okruhu CPO> JC VVTR-440.

Konkrétne sa Jedná o:
- kolektory parogenerátorv CPO>
- membrány hlavného cirkulačného ôerpadla CMCŕ>
* impulznú rúrku ovládania hlavného ventilu kompenzátora
objemu CKO) *

- sévrtné skrutky veka kolsktora PO
• antikorózny nevar tlakovej nádoby reaktora <TN*>
- výmenníky SAOZ.
9 prvých štyroch uslov bola Jednosnaflns stanovená príčina

porušenia - koresne praskanie pod napätím - ktoré vsnlká
eyaerflokfm aelnkom troch rektorov t
a> materiál náchylný ne korosse praskanie
b> pritomnosr rehovýoh pnutí
c> horo«nm prostredie.
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Ocel 0CH18N10T, ktoré sa používa na konštrukciu zariadení

PO JE VVER-440, je náchylná na korózna praskania CS1.
Druhý faktor vznik* ouyčajne v dôsledku rôznych príCin.

Kozu to byť zvyškové pnutia ešte z výrobných procesov. Tu ako
typický príklad možno uviesť prípad hornej Časti horúceho
kolektora PG-32 na 3. bloku EBO. Falej to môže byť spôsobené
nadmernými pnutiami, vnesenými do Materiálu nevhodný*
konštrukčným usporiadanímniektorých uzlov Cviť Membrány HCC* -
obr.e. 1> alebo aj nevhodnými postupmi pri aontáti (impulzná
rúrka ovládania ventilu KO - obr. C. 2), resp. kombináciou
viacerých pri C in (obr. č. 3).

Tretí faktor - korózne prostredie — je viac-menej
prítomný vždy, ale jeho význam sa umocňuje vtedy, kei" v
rôznych, zložitých podmienkach prúdenia chladiacich Medií
dochádza k usadzovaniu a zahušťovániu nečistôt, Co napokon
vedie k vytvoreniu takých koncentrácií, pri ktorých sa rozvoj
korózneho poškodenia urychluje.

Dva posledne prípady sa odlišujú od vyftsie uvedených. K
porušeniu antikorózneho n»v*ru TNR na 1. bloku EBO došlo v
dôsledku rozvoja tzv. "horúcich trhlín", ktoré vznikli ešte
počas výroby austenitickeho návaru, ich postupným spájania a
rastom ces jednotíiv* návarove vrstvy v dôsledku prevádzkových
zarazí v oblasti hrdiel TN* (obr.e.4).

rpecifickým prípadom je aj korózne poškodenie výmenníkov
SAOZ, kde sa ukázala nízka odolnosť ocele 0CH1IN10T vofii
chladiacemu mediu s vysokým obsahom chloridov Cobr.c.5) ale
pri vlastnej analýze sa zistili aj závažne nedostatky pri
výrobe výmenníkov Cobr.C.6).

3> Záver

K celej problematike mechanizmov degradácie vlastností
materiálov PO JE WER-440 je nutne pristupovať komplexne,
pretože viaceré výsledky sú zdanlivo protichodne. Dobrým
príkladom by tu mohlo býr porovnanie prevádzkových skúseností
i PO ni JI V-i i V-2.

V súčasnosti sa nám javí ako najdôležitejšie spojiť
úsilie výrobcov,konštruktérov, prevádzkovatelov i výskumníkov
• cieloa vyriešiť spomínane problémy tak, aby sa súčasná
prevádzková bezpečnosť a splatil i vosť JC ešte zvýšila a získán*
poznatky a skúseností premietli de projektov budúcich JE.
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5> Legenda k obrázkovej prílohe

obr.e.l t Trhliny, šíriace sa v membráne HCc*
obr.6.2 : Korózne praskanie pod napätím impulznej rúrky

ovládania ventilu K0
obr. 6.2 t Prasklina skrutky veka primárneho kolektore PO,

šíriaca sa v pate zavitu kolmo na os skrutky
obr.č.4 t Horúce trhliny v antikoróznom návare reaktora

1. bloku n o
obr.e.5 s Jamková korózia rúrkovnioe SAOZ v oblasti

tesniacej plochy
obr.c.6 : Priečny rez mpojm rúrka-rúrkovnica výmenaíka SAOZ

v EDO
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KOROZNÍ ODOLNOST OCELÍ CrlBNilOTi

fiNDr J.B u r d a, BNDr J.O t r ú b a , Ing. K.Š p 1 í c h a 1
Ústav jaderného výzkumu, Řei

U oceli CrlSNilOTi, která se používá při výrobě kompo-
nent W E R je základním požadavkem kromě zvýšených pevnost-
ních charakteristik dostatečná odolnost k lokálnímu koroz-
nímu napadení, jak při provozních podmínkách, tak i během
odstávek zařízení. V naší práci uvádíme výsledky výzkumu
důlkové a itěrbinové koroze a korozního praskání oceli
CrieXilOTi.

1* Dílková koroze
U parogenerátorových trubek se dálkové porušení vysky-

tovalo v* formě jednotlivých důlků nebo jejich shlukl. Spo-
jení důlků do podélných řetízkovýcň defektů bylo orientová-
no ve směru proudění vodného prostředí. Byl pozorován růst
"otevřených" čůliců v. aktivním stavu a důlků s oxidickou
vrstvou. Růst "otevřených" důlků probíhá za intenzivního
transportu hmoty a je závislý na objemových parametrech ko-
rozního prostředí. X. rozpouftění kovu dochází při anodickém
ději. Výsledkem je pak patrná krystalografická struktura
oceli s velmi mírným naleptánía hranic zrn, svědčícím o
rychlém rospouitění metrice uvnitř důlku. "J důlků s oxidic-
kou vrstvou je jejich růst určován transportními ději, je-
jichž důslečkem je zvýiení lokálních koncentrací agresivních
složek. V některých případech měla katodická orientace okolí
důlků trn následek tvorbu ostře ohraničené oblasti s odliiným
zbarvením, morfologií a slotenía oxidických vrstev ve srov-
nání s ostatním povrchem, fro lokální porufení je význačná
úloha nánosů, které se vytvářejí běnts provozu na tcplosoěn-
ných plochách komponent. Se vzrůstající tloultkou nánosů se
snižuje jejich přilnavost k povrchu, vytvářejí sa Itěrbiny,
které jsou potenciálními místy rotvoje korozního polkození.



Iniciace a růst lokálního porašeni mohou být významně ovliv-
něny technologickými defekty. Zvláště nežádoucí jsoa defekty
typu přeložek, které obvykle vedou k lineárníma poškození ve
formě protáhlých důlků. Rczvoj těchto defekti probíhá mecha-
nizmem korozního důlkového porušení bez účasti mechanického
namáhání.

Iniciace a růst důlkového porušení při provozu parogene-

rétorů je silně ovlivněna nejen přítomností chloridů, ale i

mědi uvolněné korozí mosazných kondenzátorových trubek. Po

transportu ve formě oxidických sloučenin nebo chloridů dochá-

zí na povrchu parogenerátorových trubek k vylučování kovová

midí, která podporuje lokální anodické rozpouSténí kovu. Ne-

příznivý účinek midi je omezován původní kompaktní oxidickou

vrstvou na povrchu trubek.

2. Podpovrchová napadení

. Ealiim přikladen koroze je podpovrchová napadení trubek,

tisnícího svaru a trubkovnice na stráni plovoucího víka vý-

ainíku pracujícího s chladící vodou teplou do 3>°C,s vysoký*

obsahem chloridů /ai 280 mg/1/. Kapilární zkouškou, apliko-

vanou z primární strany trubkovnice, byly na některých trub-

kách prokázány defekty, propojující primární -stranu se stra-

nou chladící vody /vnitrní *t#na trubek/. Indikace nm vnitř-

ních stěnách trubky byly čárová, zhruba rovnoběžné s osami

trubek, dosahovaly dálky až 25 mm a končily na tísnícím sva-

ru trubek. Na trubkovnici byly v místech přechodu trubkovni-

ce - těsnící svar trubky pozorovány ojedinflé rozmarná důlky.

Zkoumání poškozených míst prokázalo, ie důlky v trubkovnici

se iíří jak do základního materiálu trubkovnice, tak do sva-

rového kovu, přičemž odolnljii složkou duplexní struktury

trubkovnice se jeví ftrit. Výzkum míst průniku prokázal, fa

polkození se nachází v místech napojení tísnícího svaru, kde

okraj svaru převyšuje stinu trubky a vytváří přeložku, kde

rovnii dollo v prftbfbu výrob> k mechanickému narulení povrchu

trubek. Polkozcni js dvojího typu - milká důlky o průměru
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200,um a hloubce 100/um a systém podpovrchových dutin ve
stěně trubky, prezentující se na vnitrní povrch trubky pou-
ze malými ostrohrannými otvory. Systém je zřejmě iniciován
při vnitřním povrchu trubek, růst probíhá rychleji ve směru
axiální* /směr tažení trubek/ než ve ssěru radiálním. Jed-
notlivé dutiny nemusí vždy komunikovat s povrchem trubky.
Místo komunikace obou okruhů bylo nalezeno těsně pod koře-
nem svaru. Dutina proniká z vnitřního povrchu trubky na
vnější povrch trubky do štěrbiny mezi trubkou a trubkovnicí
otvořen o peoměru cca 203/um. Korozní napadení začíná na
vnitřním povrchu trubky /v místech nejmenší korozní odolnos-
ti/ a rozšiřuje se pod povrchem za vzniku prostorných
dutin. Stěny dutin a trubek jsou vytvořeny selektivně vy-
leptanou austenitovou matricí se zvýrazněnými hranicetai
zrna a dvojčaty. Stěny dutin ve svarovém kovu jsou tvořeny
vypreparovaným sílovím odolného delta feritu. Podstatné roz-
šíření dutin pod povrchem je způsobeno tím, že povrch kovu
se v dutinách, pro změněné vlastnosti prostředí, nepasivuje.

3. Korozní praskání
Mechanické namáhání silnestěnných komponent parogenerá-

tori, spola s korozním účinkem prostředí, vede k porušení
konstrukčního materiálu korozním praskáním. Iniciační cen-
tra jsou vázána na oblasti lokálního zvýšení stavu napjatos-
ti materiálu, zejména do míst technologických defektů a sou-
visejí s korozí povrchové vrstvy materiálu, vlivem štěrbino-
vého efektu odpadávajících vrstev oxidických úsad. Fříhodným
místem iniciace a rozvoje korozního praskání jsou trubkov-
nice. Spolupůsobí zde enormní namáhání materiálu a štěrbi-
nové jevy, dané technologií výroby.

Na povrchu poškozených součástí nacházíme několik nikro-
catra hluboké porušení austenitu po krystalografických rovi-
nách a po nranicícb zrn, po*tupni precbázíT+tviáseřnicové,
převážní trans granulami trhliny, ktaré prostupují povrcho-
vou vrstvu materiálu •£ do hloubky 300/um. Za příhodných
podaínek, v závislosti na čas* se z těchto iniciačních center



Síří tzv. magistrélní systémy trhlin. Charakteristické

prostorové větvení determinuje opakovaný nárist lokálních

napětí, potřebných pro rozdílení trhliny na dvě větve. Prů-

běh trhlin je v celé délce převážně tran3granularníi čelo

trhliny je doprovázeno prostorovou aureolou intergran'ilár-

ních trhlin. Xe korozníma porušení au3tenitu dochází křeh-

kýa lomem, pře\'ážně transgranulárníjn oddelenia s jazýčkovou

a vějířovou kresbou a s vysokými stupni štěpení. Intergranu-

lérní oddělení reprezentují obnažení hranice austenitových

zrn, většinou bez částic. Projevy houževnatého lomu nebyly,

v žádném ze studovaných případů, nalezeny.

4. Hodnocení výsledků

Dosavadní zkušenosti ukazují, že korozní odolnost auste-

nitických ocelí se snižuje ve vodném prostředí sekundárního

• chladícího o kruhu,ve srovnání s primárním,v důsledku vyšší-

ho obsahu chloru, mědi, kyslíku a jiných složek. Odolnost

sledované oceli k dílkovému porušení se výrazně snižuje na

povrchu v místech s omezenou tvorbou pasivační vrstvy, t.j.

pod tisadovými vrstvami,v technologických defektech,v oblasti

svarů a v podpovrchových dutinách. U parogenerátora lze před-

pokládat, že obsah chloridů, který je v kotlové vodě lfmito-

ván hodnotou 0,5 mg/kg se může pod iísadovou vrstvou, ve vy-

tvořené štěrbině zvýšit i o několik řádů. Následkem je pak

naleptání povrchu a rozvoj důlkovlho porušení v závislosti

na krystalografické orientaci oceli.

U výměníků provozovaných zrn relatívni nízkých teplot,

stá významný účinek technologie spojů, dojdc*li k výraznému

překročení předepsaného obsahu chloridů. Iniciace a rosvoj
důlkového poškozeni jsou za tichto podmínek závislé na pro-
vedeni těsnicích tvarů, jejich opracování a na jakosti mecha-
nického utěsňováni válcováním. Lulkové porulení je iniciováno
v oblastech s rozdílnou strukturou materiálu na přechodu
trubkovnice - těanící svar,nebo v místi překrytí housenek.
Výrazni •• uplatňuje nerovnoměrná deformace vnitřního povrchu
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trubky v důsledku utěsňování. Tento jev v oblasti překryti
housenek může vést k axiálně orientovaným podpovrchovým
dutinám, s přednostním rozvojem ve směru textury trubek.
Vnitřní povrch trubek v okolí podpovrchových dutin má do-
statečně odolnou pasivační oxidickou vrstvu.

Progresivní rozvoj korozního praskání je podmiňován
agresivitou provozovaných teplosměnných medií a schopností
hromadění agresivních složek na čele trhliny, vlivem štěr-
binových efektů. Rozhodující je role koncentrátorů napětí,
zejména v oblastech periodicky smáčených vodou. Změny tep-
loty vyvolané oscilacemi rozhraní voda - pára způsobují
koncentraci napěti v povrchové vrstvě materiálu. V koneč-
ných důsledcích se tato napětí sčítají s účinky reziduál-
ni ch pnutí technologického původu*

Studium pcěkození ukazuje, že Síření trhlin probíhá
v podkriticiré oblasti bez plastické deformace, křehkým
lomea, to znazená s vyloučením možnosti náhlého porušení
komponent. Z hlediska strukturních vlastností jsou nežá-
doucí heterogenní fáze zvláště vměstky na bázi sulfidů.

Pro zajiitěnl korozní odolnosti sledované oceli se
ukazuje potřebné, snížit obsah agresivních složek a koroz-
ních produktů ve vodném prostředí, omezit lokální mecha-
nická napětí, zvýšit jakost povrchu a omezit přítomnost
sulfidických vmestků v. matrici.



POZNATKY Z KOROZNÍHO PORUŠOVÁNÍ ŠROUBU
Z MATERIÁLU 25CH1MP
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VŠS3 P l z e ň

I n g . J o s e f V e l k o b o r s k ý

ZSS, ŠKODA s . p . , P l z e ň

Stoupející počet provozovaných bloků jaderných elektráren
(JE) přináší 8 sebou i novou problematiku vyplývající ze spe-
cifičnosti provozu těchto zařízení, která je ale v některých
směrech odlišná od problematiky klasické energetiky. Využití
kovových konstrukčních materiálů v energetickém strojírenství
úzce souvisí s jejich korozní odolností, která je na jednéstra-
ně dána fyzikálně chemickými vlastnostmi oceli (složení, tech-

' nologie zpracování) a na druhé straně chemickým složením koroa-
! ního prostředí a podmínkami provozu, kterým je součást vysta-

vena během provozu.

Příspěvek je zaměřen na příčiny korozního poškozování
šroubu M36 x 4 vyráběného z oceli 25Ch1MF (obr.č.1). V uply-
nulých několika letech byla možnost řešit tuto problematiku
• tím, Se příčiny korozního poškozování šroubu M36 z 4 se mě-
nily. Sledované šrouby zajišťují spojeni pouzdra ARK s přívo-
dem SUZ a na každém bloku JE je jich 222. Šroubový spoj je pro-
vozován v prostředí se zvýšenou teplotou a se vzdušnou vlhkos-
tí, která obsahuj* zředěnou kyselinu bořitou.

V následující tabulce je uvedeno saěrné ehamioké složení
šroubu 1136 x 4, vyráběného jak s Materiálu 25Ch1MP (pro JE ty-
pu W B R 440), tak s materiálu 38ChN3MPA (pro JE typu WEMOOOX
Kontrolní chemické složení ve všeoh případech odpovídalo tech-
nlckýa poduínkáa.



- 91 -

Chemické složení v 5

C Si
Značka
oceli Mn Cr Ni Mo

25ChiHP

3 8 ChK3MPA

o.
o,
o,
o,

22
29
33
40

0,17
0,37

0,17
0,37

0,4
0,7
0,25
0,50

maz
0,025

maz
0,025

max
0,030

max
0,025

1
1
1
1

15
,8
,2
,5

max
0,
3,
3,

3
0
5

o,
o,
o,
o,

25
35
35
45

Šrouby se vyrábějí z tyčového materiálu. V seraých začát-

cích výroby docházelo k tomu, že značná část těchto šroubů mu-

sela být zmetkována, a to z toho důvodu, že na povrchu byly

patrný znečné materiálové necelistvosti (obr.č.2). Rozborem

bylo zjištěno /1/, že příčinou je nižší metalurgická kvalita,

nebot oceli obsahuje velké množství souvislých řádků vměstků

na bázi strusky. Na šroubech, které byly uvolněny z výroby,ne -

byly nalezeny žádné magnetické indikace po konečné zkoušce MG.

Z bezpečnostního hlediska není přípustné, aby na provozo-

vané JE byly komponenty korozně poškozovány. Během pravidel -

ných provozních prohlídek bylo shledáno, že značná část těchto

šroubů z tohoto spoje je korozně poškozena, e to převážně v zá-

vitové části. V detailu obr#č.3 a 4. Materiálovým rozborem by-

lo zjištěno /2/, že příčinou je snížená metalurgická kvalita té-

to oceli, ale v těchto případech materiál již neobsahoval vměsV

ky na bázi strusky, ele v oceli se nacházely značné řádky kom-

plexních oxisulfidických vměstků. V místech, kde tyto řádky

vybíhaly na povrch součásti, měla ocel sníženou odolnost pro-

ti koroznímu poškození a zde nastale iniciace důlkové koroze.

Šroub M36 x 4 se vyrábí obráběním. Ke několika kompletech

byla ověřována technologie válcování závitů ze studené. Při

periodických prohlídkách bylo ne značném počtu takto vyrábě-

ných šroubů M36 x 4 shledáno korozní poškození. Rozborem by-

lo zjištěno, že v materiálu šroubů vyráběných válcováním za-

studer.a se nenachází žádné nepřípustné materiálové nehomoge-

nity typu řádků vměstků, ele ne závitech byly zjištěny vady



typu přeložek /3/ - (obr.č.6 a 7). Tyto vady svědčí o nevhod-

né e nezvládnuté technologii válcování závitu šroubů M36 x 4.

Závěr

Z rozboru vyplývá, že jestliže bude při výrobě oceli do-

držována technologie výroby, aby ocel mela lepší metalurgie -

kou čistotu a jestliže nebude používána používána technologie

válcování závitů za studena, nemuselo by docházet ke korozní-

mu poškození šroubů M36 x 4 z materiálu 25Ch1MF v takovém roz-

sahu. Aby se této problematice předešlo u reaktoru typu WER

1 000, budou tyto šrouby vyráběny z ocele 38Chií3MFA, která kro-

mě lepších pevnostních vlastností je od výrobce dodávaná se za-

ručenou čistotou.
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KOROZE A EROZE V PARHÍCH TURBINÁCH NA SYTOU PÁRU

Ing. Josef D r a h ý , CSc, Škoda k.p. Plzeň, závod

Energetické strojírenství

1. Úvod.

V následujícím textu jsou stručně popsány provozní zku-

šenosti a uveden současný stav znalostí v oblasti Čtyř typů

degradace materiálu dílů parních turbin na sytou péru v ja-

derných elektrárnách s tlakovodními reaktory(typu VVER):

1. Koroze - eroze ve VT dílech turbin, pracujících s mokrou

parou o relativně vysokém tlaku.

2. Napětová koroze v dílech parních turbin, vznikající

oblasti Wilsonovy linie t.j. v oblasti přechodu z

přehřáté do mokré páry.

3. Korozní únava oběžných lopatek v oblasti Wilsonovy linie.

4. Eroze oběžných lopatek v mokré páře.

2. Koroze - eroze ve VT dílech turbin na sytou páru.
Únos materiálu dílů statoru VT části je důsledkem spo-

lečného působení chemických korozních procesů a mechanického
erozního poškození. V závislosti na řadě faktorů převažuje
některý z obou jevů. Patří mezi ně:

- parametry páry, charakter proudění
- konstrukční řešení
- druh a kvalita materiálu

- vytvoření ochranné vrstvy magnetitu
- chemické vlivy (pH, chloridy).

Podle výsledků některých výzkumných prací /1/, /2/, je

únos materiálu ovlivněn hlavně teplotou sytosti pracovní

mokré páry a má maximum v rozsahu teplot 15O...19O°C. Hloubka

únosu uhlíkové oceli v uvedeném pásmu se pohybuje v rozmezí

4,8...13,3 mm za 10.000 hodin provozu.



Velmi výrazný je tento proces v úzkých štěrbinách s hlav-
ním podílem koroze při proudění, rovnoběžném s povrchem mate-
riálu. Příčinou maximálního únosu v oblasti vlhkosti y=1...5 %
je přechod od laminárního proudění kapalného filmu k proudění
turbulentní^. /3/

U turbin 220 MW již krátce po uvedení do provozu se obje-
vily netěsnosti přírubových spojů vík VT rychlozávěrných a
regulačních ventilů, přírubových spojů VT parovodu a u vstup-
ních nástavců páry do VT tělesa. V obr. 1 je názorný příklad
poškození spojovacího šroubu z uhlíkové oceli. Řešení spočívalo
ve změně materiálu, t.j. místo ocelí třídy 11 a 12 byl použit
materiál třídy 15, při současném provedení ochrany těsnících
ploch návary z nerezavějící oceli.

Rozváděči kola VT dílů prvních dvou turbin 220 MWÍ v JE

Jaslovské Bohunice byla vyrobena z uhlíkové oceli třídy 11,

s ochranou návary z nerezavějící oceli v dělící rovině. Již

po cca 6000 provozních hodinách bylo zjištěno silné napadení

částí z uhlíkové oceli korozně-erozním působením páry, přičemž

návary nebyly poškozeny. Proto již pro třetí turbinu 220 1IW

byly disky i věnce rozváděčích kol vyrobeny z 1256 chromové

nerezavějící oceli, čímž byl problém vyřešen.

Po cca 10.000 hodinách provozu se objevila parní netěsnost

potrubí mezi VT dílem a separátory vlhkosti (pracovní pára

0,45 MPa, vlhkost 13 % ) . Potrubí má průměr 1200 mm, sílu

stěny 10 mm a je vyrobeno z uhlíkové oceli třídy 11. Na nábě-

hové straně svařovaných segmentových kolen došlo k proděravě-

ní stěny. Řešením je výroba potrubí z plechů z uhlíkové oceli,

plátovaných hutnicky vrstvou z nerezavějící oceli.

Celkově vede problém odstraněni korozně-erozního poško-
zování statorových částí k použití 12% chromové oceli jak
u částí rotoru, tak i u částí statoru VT dílu.
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3* Napětová koroze NT rotorů a korozní únava lopatek

v oblasti Wilsonovy linie.

Ve světové praxi stavby parních turbin je vznik trhlin

v discích skládaných NT rotorů a v oběžných lopatkách považo-

ván za jeden z rozhodujících problémů turbin nejen pro jader-

né elektrárny, ale i pro elektrárny na fosilní paliva. Příči-

nou vzniku trhlin je napětová koroze v důsledku agresivního

korozního působení kondenzující páry, ve spojení s mechanic-

kými vlastnostmi použitých ocelí a s konstrukčním řečením

disků a lopatek, obr. 2. Společný vliv uvedených faktorů způ-

sobuje vznik důlků (pittingů) na povrchu, z nichž se vytváře-

jí mikrotrhlinky, jež za působení napětí a koroze vedou k vi-

ditelným trhlinám s možnosti následných lomů. Hlavní přičinou

koroze jsou nečistoty v páře, především chloridy a sulfidy,

jež se ve vysoké koncentraci usazují na povrchu částí. Jejich

chemickou reaktivitu zvyšuje kyslík ze vzduchu, který se dostá-

vá do NT dílů při odstavení z provozu. Časté odstavování způ-

sobuje vlhčení a sušení úsad a zvyšuje jejich korozivnl

působení.

Vznik trhlin v důsledku koroze pod napětím ve skládaných
NT rotorech, sestávajících z hřídele a z nasazených disků,
byl zjištěn v provozu fosilních a jaderných elektráren. V roce
1969 došlo k roztržení disku v britské jaderné elektrárně
Hinkley Point. Od této doby je známo roztržení dalších dvou
disků NT rotorů v jaderných elektrárnách a dvou disků sklá-
daných NT rotorů ve fosilních elektrárnách. Trhliny v discích
skládaných NT rotorů jsou známy z provozu ve Velké Britanii,
Austrálii, Jižní Africe, Kanadě, SSSR, NSR, USA a Francii /4/.

Trhliny v discích vznikají převážně v drážce pro pero,
v místě vrtání disku, někdy v přechodu z náboje do disků.

Pro užívané materiály k výrobě disků skládaných NT
rotorů závisí rychlost šíření trhliny na velikosti intenzity
napětí a může se pohybovat v rozmezí 10" ...10* m/s.
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Uvažujeme-li možnost stanovit ultrazvukem hloubku trhliny
cca 2,5 mm, do dosaženi kritické velikosti trhliny 25 až
80 mm může být NT rotor provozován s trhlinami v discich
středně po dobu 8 roků /5/.

V jaderných elektrárnách vznikají trhliny v discich pouze
u skládaných rotorů, naproti tomu nedochází ke vzniku trhlin
ani u rotorů celokovaných, ani u rotorů svařovaných. Proto je
např. v USA postupně vyměňováno více než 250 NT rotorů tur-
bin pracujících s polovičními otáčkami 1800 mín" v jaderných
elektrárnách za"integrálniM rotory t.j. bu3 celokované (vý-
kovky z ingotů o hmotnosti 420,..570 tun) nebo svařovaná z
navrtaných disků a koncových čepů.

Ve fosilních a jaderných elektrárnách v ČSSR je v pro-

vozu téměř 100 skládaných rotorů u turbin o výkonu 110 až

500 MW. V žádném z těchto rotorů dosud nebyla zjištěna trhlina

v důsledku nspštové koroze ani po 150.000 hodinách provozu.

Podle rozborů EPRI /6/ došlo v elektrárnách USA v letech
1970 - 1981 celkem ke 423 haváriím lopatek NT dílů parních
turbin, v následujících letech dochází průměrně ke 40 havá-
riím ročně. Rozbory ukázaly, že více než 50 % poruch vzniká
v oblasti Wilsonovy linie a že v polovině případů se jedná o
poruchy opakované nebo vícenásobně opakované u určitého stup-
ně NT dílu.

V ČSSR vznikly poruchy v důsledku korozní únavy na před-

posledním t.j* 3. NT stupni turbin 200 MW ve fosilních elekt-

rárnách v roce 1983, po 39.830 provozních hodinách. Poté v

průběhu 1 roku došlo k dalším 7 haváriím lopatek tohoto

stupně v rozmezí 24.000...59.000 hodin provozu. Četnost po-

ruch v dalších letech se značně zmenšila, doba provozu do vzniku

první trhliny se rozšířila na pásmo 5.000....71.000 hodin.

Ve všech případech bylo zjištěno negativní působeni chloridů

na lopatky /7/. Podle výsledků výzkumných prací agresívni



- 99 -

koroze snižuje únavovou pevnost 12% Cr oceli na 10...20 %
hodnoty stanovené na vzduchu* Snínek povrchu lopatek 3. NT
stupni napadených korozi Je v obr. 3.

Problém se řeší přechodem na Materiál s větši odolnosti

proti korozi, např. na ocel typu AKINi. Radikálni řešením Je

titanová slitina typu T1-6A1-4V, při použiti dvojité rekrysta-

lizace byla získána velmi Jemná mikrostruktura. Slitině má

o cca 30 % vyšší mez únavy než 12% Cr ocel. v korozivnim

prostředí prakticky stejnou mez únavy Jako na vzduchu, t.J.

Je "imunní" voči korozní únavě.

U turbin 220 MW v Jaderných elektrárnách Je v předposled-

ním NT stupni použita velmi robustní oběžná lopatka z 12% Cr

oceli. Při kontrole těchto lopatek po 6 letech provozu byly

u TG 21 v 3E Bohunice nalezeny pouze ojedinělé důlky rozměru

max. 0.5 mm a na lopatkách TG 11 v téže elektrárně po 9 letech

provozu byly lopatky zcela bez korozních důlků /8/. Toto

zjištěni dává předpoklad vyhovující životnosti lopatek.

4. Eroze oběžných lopatek v mokré páře.

V k.p. škoda Plzeň mamek dispozici experimentální zaří-
zení k výzkumu erozního úbytku materiálu, s následujícími zá-
kladními parametry: otáčky disku se zkušebními vzorky fi 15 mm

- max. 20.000 min" , obvodová rychlost vzorků do 620 m.s"1

(při použiti disku z titanové slitiny 700 m.s" 1), ultrazvu-
kově buzená dýza umožňuje získat kapky konstantního rozměru
v rozsahu 150....420 um, tlak ve vakuové komoře s rotujícími
vzorky 1....3 kPa.

Volba typu ochranné vrstvy závisí na několika parametrech:
- erozivzdornost při obvodové rychlosti a rozměru kapek,
odpovídajících reálným podmínkám v koncovém stupni

- technologičnost nanášeni ochranného povlaku s podmínkou
minimální deformace lopatek



- vliv ochrany proti erozi na sníženi meze únavy lopatek
při i. vyšším tvaru kmitání (s maximálni hodnotou dyna-
mického namáháni v oblasti nanesené ochranné vrstvy).

Objektivní zhodnocení vlivu uvedených faktora u lopatek
840 mm, použitelných v koncovém stupni turbin 220 MW, vede
k použiti dvou typů ochran proti erozi:
- kalená vstupní hrana (v horní třetině délky lopatky)

- elektrojiskrově nanesený tvrdý kov,
při použiti základního materiálu - 12% Cr oceli /9/.

Dosavadní zkušenosti z provozu ukazují na pravděpodobnou
životnost lopatek 840 mm ned 100.000 provozních hodin.

U turbin 1000 MW je lopatka koncového NT stupně s délkou
listu 1085 mm (obvodová rychlost 615 m.s ) vyrobena z mar-
tenziticky vytvrditelné oceli.typu 12Cr 5Ní Mo Nb, s větši
erozivzdornosti základního materiálu než prostá 12% Cr ocel.
Ochrana lopatek bude provedena bud plazmovým navařovánim ochra-
ochranné vrstvy nebo elektrolytickým nanášením vrstvy Ni Fe.

Je nutno poznamenat, že kromě těchto "pasivních" ochran
jsou velmi významné z hlediska životnosti "aktivní" prostřed-
ky ochrany ovlivněné konstrukcí koncového stupně. U turbin
Škoda používáme následující prostředky aktivní ochrany:

- odsávání vodního filmu z povrchu dutých rozváděčích lopatek

- zvětšeni axiální mezery mezi rozváděči a oběžnou lopatkou
- odsáváni koncentrované vlhkosti z obvodu stupně do konden-
zátoru štěrbinou mezi rozváděči a oběžnou lopatkou.
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Obr. 1. Eroze -koroze spojovacího šroubu z uhlíkové oceli.
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Obr. 2. Faktory ovlivňující vznik trhlin z napěíové koroze.

Obr. 3. Korozí napadený povrch oběžných lopatek 3. NT stupně turbiny 200 MW.



NĚKTERÉ PROBLÉMY EROZNÍHO PBSOBENÍ MOKRÉ PÁRY V SEKUNOÁRNÍCH
OKRUZÍCH JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Ing. Jiří Karpíšek.CSc. , ing. Milen Matev.CSc. RNOr. Radim

Burda. ing. Jaroslav Nejezchleb, všichni Výzkumný ústav ener-

getických zařízeni, Brno.

Ve Výzkumném ústavu energetických zařízeni (VÚEZ) na praco-

višti Brno probíhal v letech 1976 - 1983 výzkum částí sepa-

račniho zařízeni SPP přiřazených k Jaderným elektrárnám typu

VVER, přičemž SPP byly upraveny ze sovětské dokumentace pro

čs. turbiny. Cílem výzkumu bylo zrovnomšrnění zatíženi jednot-

livých separačnich svazků průtokem páry a tím zlepšeni účin-

nosti separace při současném sníženi hydraulického odporu

separačni části, ale o uplatněni výsledků výzkumu v provozu

nakonec rozhodlo podstatné omezeni erozního působeni proudu

mokré páry na vnitřek vstupní komory SPP 220 M.

Sytá pára vyrábgná reaktorem WER 440 průtokem vysokotlakou
(VT) části turbiny nabývá totiž na vlhkosti (za VT dílem
cca 13 %), K omezeni erozního působeni vodních kapek v proudu
páry na části nízkotlakého (NT) dílu turbíny a ke zvýšeni
její účinnosti se zajištuje odloučeni vodních kapek a přihřá-
ti vysušené páry v separátorech-přihřivačích (SPP) typu SPP
220 M vyrobených podle sovětské dokumentace. Tím se nepřízni-
vé důsledky působeni vodních kapek v proudu páry vzniklých ve
VT dílu turbiny přenášejí na SPP. přívodní potrubí od VT dílu
turbiny k SPP a všechna odběrová potrubí z VT dilu(jako teplo-
fikačni odběry).

Na základě výsledků aerodynamických zkoušek na modelu vstupní
komory navrhl VÚEZ vestavbu do vstupní komory SPP 220 M,
kterou k.p. SES Tlmače v JE Oaslovské Bohunice v r. 1980
realizoval na prvním separátoru u první turbiny VI. Tato
vestavba obsahovala krabici u vstupního potrubí,lopatky
umístěné nad krabici, nátoková tilesa různé výšky nad sept-
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račnimi bloky a přepážku protilehlou k přívodnímu potrubí.

Na modelu se dosáhlo těmito opatřeními podstatného zrovno-

měrněni zatíženi jednotlivých separačnich bloků a sníženi

hydraulického odporu.

V roce 1986 prohlédli pracovnici VÚEZ spolu s pracovníky
elektrárny a k.p. SES Tlmače vnitřek vstupní komory jednoho
neupraveného separátoru a prvního upraveného separátoru.
Vnitřek neupraveného separátoru vykazoval značné místní
eroze až do hloubky 1 mm v důsledku ohybů přívodního potru-
bí před separátorem a setrvačnosti vodních kapek v proudu
mokré páry vystupujícího z radiálně zaústěného přívodního
potrubí do vstupní komory separátoru-přihřivače SPP 220 M.
Značné úbytky materiálu byly i kolem průlezového otvoru a
podél svislého svaru na plášti separátoru ve vstupní komoře.
Oále byly proělehány úzké vodorovné plošky zakončující
výstupní klínový prostor ze separačnich bloků. Naproti tomu
vnitřek vstupní komory prvního separátoru po vyjmuti vestavby
k umožnění prohlídky byl beze stop eroze, čili vestavba
plnila předpokládanou funkci. Deji nevýhodou však bylo, že
neumožňovala prohlídku, případně opravy uvnitř vstupní ko-
mory SPP 220 M. Vestavba odstraňovala hlavni nedostatky
původního uspořádáni, které jsou zřejmé z aerodynamických
zkoušek na modelu vstupní komory (viz příloha). Proud mokré
páry (vzduchu) naráží na výstupní trubku odloučené a přihřáté
páry, odráží se na obě strany a opět se odráží od vnitřku
pláště vstupní komory. Ve vstupní komoře jsou prostory s
obráceným prouděním.

Podle poznatků ze zkoušek na zkušebně i z prohlídky separá-
toru vypracoval VÚEZ návrh úprav vstupní komory SPP 220 M.
který se realizuje na elektrárně VI v Oaslovských Bohunicích.
Ve srovnáni s úpravami odzkoušenými na prvním separátoru v
3E Oaslovské Bohunice návrh podle výkresu VÚEZ l-VSZ-0618
umožňuje prohlídku vstupní komory separátoru po vstupu prů-
lezem a snižuje spotřebu materiálu na lopatky. Zajištuje



několikrát větši životnost vstupní komory při rovnoměrněj-

ším rozděleni mokré páry do všech separačnich bloků a při

nižším hydraulickém odporu než separator bez úprav.

Výsledky výzkumu VÚEZ jsou využívány také na přívodních

potrubích přihřívaci páry ze dvou odběrů z VT dílu turbiny

do přihřívaci části SPP 220 M. K poruchám docházelo u trubek,

jejichž délka od přívodu mokré páry do tělesa SPP po zaústě-

ni do kazet je nejdelší. Tyto trubky jsou vedeny prostorem

vyplněným přihřivanou parou, do jednotlivých trubek proudí

tolik páry. kolik v trubce zkondenzuje. Délka trubek v ka-

zetách je stejná, mezi přívodem páry do tělesa a kazetami

rozdílná. Prošleháváni nejdelších trubek v místech posledních

ohybů bylo tedy důsledkem největšího průtoku i největší

vlhkosti.

Na požadavek k.p. SES navrhl VÚEZ podle zkušenosti z el.

Oslavany trubkové odlučovače na přihřivací páru na vstupu

do SPP 220 M. které odstraňuji největší část vlhkosti v pře-

váděné páře, neodstraňuj! ale vlhkost, která se uvnitř tělesa

SPP v trubkách vytváří kondenzací. Tento problém se řeší

použitím nerezového materiálu.

Ochranu NT dílu turbiny a současně i potrubí k přihřivači

před erozními účinky kapek vody v mokré páře lze zajistit

umístěním hned na výstup z VT dílu turbiny účinného odlučo-

vače s podstatně nižšími nároky na obestavěný prostor než

má separačni část SPP 220 M i SPP u turbiny 1000 MW.

Takové odlučovače používají úspěšně již řadu let francouzské

firmy Stein Industry a Electricité de France. Ode o baterie

trubkových odstředivých odlučovačů malého průměru, přičemž

jednotlivé odlučovače jsou výrobně složitější, avšak mají

menši hydraulický odpor než trubkové odlučovače VÚEZ prove-

dené v Oslavanech a JE Oaslovské Bohunice.

Ve VÚEZ bylo připraveno původní řešeni baterie trubkových

odstředivých odlučovačů, přizpůsobené k čs. turbinám 220 MW
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1 1000 MW. Takové řešeni má při použití odstředivého odlučo-

váni na malém průměru trubkových odlučovačů kolem 200 mm vý-

hodu vysoké účinnosti potřebné při velikostech kapiček kolem

2 nm na výstupu z VT dilu turbiny při relativně malém obesta-

věném prostoru v porovnáni s odlučovači založenými na opako-

vaných změnách směru proudu nebo obsahujícími drátěné pletivo.

Hydraulický odpor trubkových odlučovačů je přitom srovnatelný

s jinými druhy odlučovačů, protože za první lopatkovou mřiž,

která uvádi mokrou páru do rotace, je zařazena druhá lopatková

mřiž, která část kinetické energie vysušené páry přeměňuje za

odstředivým polem opět v tlakovou. Nevýhodou systému trubko-

vých odlučovačů je potřeba odvádět s odluhovanou vodou i část

páry 3 - 8 % k dosaženi vysoké účinnosti. Použitím baterie

trubkových odlučovačů postačí pak místo tělesa SPP zařadit za

baterii jen přihřivač zhruba polovičního objemu než celý SPP*

VÚEZ vypracoval i další původní řešeni jednodušší v tom, že
používá jediného trubkového odstředivého odlučovače většího
průměru s tím, že menši odstředivý účinek nahrazuje zvětšením
průměru přiváděných kapek do odlučovače vytvořených v předřa-
zeném aglomerátoru. Toto řešeni odstraňuje nevýhodu odváděni
s vodou i páry odluhem tím, ie odluhovaná péra po odloučeni
od vody v prostoru vnější nádoby je prisávaná znovu do osy
trubkového odlučovače a podrobena znovu odstředivému odlučo-
váni spolu s přiváděnou mokrou parou.

Pokud jde o omezení erozního působeni kapek vody v proudu
mokré páry pohybujícím se zpravidla rychlosti desítek metrů
na stěny potrubí zvláště za jeho ohyby, je snadné řešeni
omezit eroze rozdělením proudu vestavbami v potrubí na dílčí
proudy. Zato nečekaně obtížné je dosáhnout odloučeni unášené
vlhkosti z proudu páry a jeji odvedeni z potrubí bez použiti
odstředivých odlučovačů, které jediné vyžaduji jen přijatelné
rozšířeni potrubí pro své zabudováni. Vzhledem k velkému roz-
dílu ceny nerezového a uhlíkatého materiálu vychází zpravidla
vestavby nebo odstředivé odlučovače v potrubí levněji než
použiti nerezového potrubí pro průtok mokré páry.



Model vstupní Uoraory SPP 220 M bez úprav
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YfVOJ METODIKY A ZAŘÍZENÍ PRO KOROZNÉ-MECHANICKÉ ZKOUŠKY
1ÍATERIÁLÔ V PROSTŘEDÍ CHLADIVÁ REAKTOR& W E R

Ing.Ronmn KIRSCH, Ing.Jaroslav HRON
SVÚCtó G.V.Akimova Praha

Pro kvalifikované studium jevu korozně-mechanického
porušování reaktorových materiálů je nutné mít k dispozici
především odpovídající experimentální vybavení, na kterém
je možné v laboratorních podmínkách studovat vznik é Síření
trhlin ve vzorcích, vystavených při řízeném proměnném mecha-
nickém namáhání skutečnému provoznímu prostředí. Nezbytnost
takového vybevení jednoznačně vyplynula i z první etapy
rozvoje výzkumu korozní problematiky silnostěnných komponent
primárního okruhu jaderně energetických zařízení ve SVÔGM
G.V.Akimova. Komerční zkušební zařízení, simulující náročné
provozní podmínky uvnitř reaktorů, jsou však dostupná zatím
pouze dovozem z devizových oblastí. Frotože se potřebné devi-
zové krytí na nákup zahraničního zařízení /Huber, Finsko/
nepodařilo získat, byla zvolena cesta vývoje a stavby vlastní-
ho srovnatelného systému výhradně z tuzemských komponent.
V první etapě nejdříve pro zkoušky v modelových korozních
prostředích za atmosférického tlaku a po ověření v další etapě
rozšířením o eutoklévové jednotky i pro experimenty v prostře-
dí s parametry chladivá reaktorů WER.

V letech 1983-87 byly vyvinuty první dvě komponenty
plánovaného systému - zařízení KOKETA 22 /meximální vyvíjená
zátěžná síla 22 kN/ a KOKETA 500 /max. síla 500 kN/ - viz obr.
Č.1. Jde o stroje, zatěžující zkušební vzorky lomové mechaniky
typu CT cyklickým dynemickým namáháním, vyvolaným teplotně
dilatujícími elementy. Zátěžný systém obou strojů byl postaven
podle vlastního AO č.262 836 a využívá systém dvou austenitic-
kých trubek, zapojených paralelně tek, aby ohřevem jedné
z nich byl zkušební vzorek zatěžován a ohřevem druhé naopak
odlehčován /viz obr.č.1/. Zařízení KOKETA 22 umožňuje expozici
vzorků velikosti 1-CT /ti.25 mm - 2 vzorky v řetězci/, KOKETA
500 pak vzorků velikosti až 4-CT /ti.100 mm/, alternativně



tedy 2 ks vzorků 2-CT a 4 ks vzorků 1-CT v řetězci. Řeaením
zátěžného systému a možností zkoušet vzorky tloušiky až 100 mm
je zařízení KOMETA 500 unikátním strojem nejen v ČSSR, ale
i zemích RVHP.

V etapě ověřovacích i pozdějších sériových experimentů
byla obě uvedená zařízení provozována pouze s beztiakými
zkušebními komorami, ve kterých byly vzorky exponovány pouze
v modelovém korozním prostředí a za nízkých teplot /demi-voda,
roztok Nad, 90°C max./. Teplota zkušebního média byla limi-
tována hodnotou max. 120°C - zejména s ohledem na teplotní
odolnost tuzemských snímačů rozevření trhliny, vyvinutých
z domácí součástkové základny v rámci TO FMHSE.

Zátěžný systém teplotně dilatujících elementů umožňuje
pochopitelně dosahovat pouze nízkých frekvencí cyklů mecha-
nického namáhání vzorků - do 0,0167 Hz /I cyklus za minutu/,
což je však doporučená a nejčastěji používaná frekvence
při zkouSkách podle metodiky ASTM a pro materiály tlakové
nádoby reaktorů. Obě zařízení jsou schopna díky počítačovému
řízení schopna realizovat zátěžné cykly rovněž s jakoukoliv
delSÍ periodou a různým průběhem síly /sinusovým , trojúhel-
níkovým, čtyřúhelníkovým - s libovolnou výdrží na maximální
i minimální síle/. Řídící počítač /zatím o3mibitové ZX-81,
2X-Spectrum, Didaktik Gama nebo Micromon 03/ ovládá příkon
zdrojů topení dilatujících elementů v závislosti na programovat
ném průběhu zátěžné síly, resp. okamžité délce trhliny.

Vedle snímačů rozevření trhliny na vzorcích CT byl ke
kontinuálnímu snímání její délky použit rovněž jiný způsob -
stejnosměrná pulzní potenciálová metoda, měřící potenciálový
spád v blízkém okolí rostoucí trhliny. Při experimentech byl
využit vlastní přístroj CORRMET, vyvinutý ve spolupráci s PřP
UK Praha, a vlastní metodika. Potenciálová metoda je velmi
výhodná v tom, že nevyžaduje pro plánované nasazení v podmínkách
chladivá reaktoru speciální čidla, odolná proti tlaku a teplo-
tě, ve srovnání s tzv. LVDT-snímači stárnutím nemění charakte-
ristiky měřícího procesu a v případě přechodu na zkušební
vzorky s povrchovou trhlinou je vlastně jedinou metodou, schop-
nou poskytovat okamžitý údaj o délce Sířící se trhliny. Ve světě
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je vzorkům s povrchovou trhlinou /pouze vrub s kruhovým čelem
s pŕedcyklovanou únavovou trhlinou/ věnována stále větaí
pozornost - co do geometrie vady a typu namáhání se blíží
skutečným podmínkám více než vzorky lomové mechaniky.

Současně s oběma stroji KOKETA pro experimenty za
cyklického mechanického namáháni nízké frekvence byl ve
SVÚOU vyvinut i vlastni zátěžný systém pro realizaci zkou-
Sek za pomalé konstantní rychlosti deformace /SSRT, ČERT/
jako zkoušek doplňujících k únavovým v korozním prostředí.
Speciálním adaptérem byl vybaven klasický komerční trhací
stroj WPM ZD 10/90 s max. tátěžnou silou 100 kN - jsou tak
umožněny tahové zkoušky vzorků kruhového průřezu při rychlostech
deformace řádu až 10~ 7 s"1.

Již v etapě ověřovacích zkoušek všech tří výše uvedených
zařízeni byla připravována jejich dostavba a rozšíření
o autoklávový systém, schopný vytvořit při expozici vzorků
skutečné podmínky chladivá reaktorů W E R /demi-voda o tlaku
až 16 l£Pe, teplotě až 340°C, ev. s přísadami/.

V letech 1988-89 byly pak stroje KOMETA 500 a ZD 10/90
SSRT vybaveny neprůtočnými autoklávovými systémy AKD! 350
resp. AKH1 033, podle projektové dokumentace k.p.Škoda Plzeň,
ZES. Uvedený podnik je rovněž jejich výrobcem.

Autoklávový systém AKHS 350, spojený s aparaturou
KOMETA 500, umožňuje zkoušet v řetězci 2 ks vzorků 4-CT,
2 ks 3-CT, 4 ks 2-CT a 8 ks vzorků 1-CT. Má vnitřní průměr
350 mm a objem 100 1. Vyroben je z materiálu 08Ch18N10T
se zachováním možnosti pozdějšího vyvložkování pro zkoušky
alternativních materiálů. V následujícícm období po uvedení
do provozu /30.9.1989/ je určen pro dynamické zkoušky v prostře-
dí chladivá reaktorů zejména na vzorcích materiálu tlakové
nádotoy a silnostěnných dílů vnitřní vestavby.

Ke stejnému termínu bude uveden do provozu rovněž malý
autolcláv AK1M 033 pro zkoušky typu SSRT /ČERT/. Má vnitřní
objem 0,33 1, vnitřní průměr 50 mm a je určen pro zkoušky
na vzorcích kruhového průřezu 0 4 mm. Konstrukčním materiálem



je ocel ČSN 17 246.

Oba popsané autoklávové systémy budou provozovány
v nejbližším období /i 989-90/ jako neprůtočné s parním
polatářem. Na rok 1990 je vSak již plánováno a připraveno
rozšíření dosavadní experimentální základny o vodní cirku-
lační smyčku, umožňující- výměnu prostředí uvnitř autokláv
a řízenou změnu jeho parametrů. Tlaková smyčka umožní poma-
lou cirkulaci prostředí chladivá reaktorů W E R ve všech
napojených autoklávech /max. cirkulační výkon 22 1/h/.
Smyčka je projektována jako uzavřená a je konstrukčně řešena
analogicky se smyčkou fy Huber. Bude centrálně zajišťovat
rozvod zkuSebního prostředí pro všechna současná i budovaná
zařízení specializovaného pracoviště SVÚOM.

Protože je v ústavu řešena rovněž problematika korozně-
mechanického porušování částí vnitřní vestavby re§ktorů
WER, pohonů regulačních orgánů a lopatek parních turbin,
vznikl v průběhu 8.PLP požadavek rozšířit experimentální
základnu SVÚOH rovněž o specializovaná systémy pro zkoušky
vzorků proměnným mechanickým namáháním střední a vyšší
frekvence. K tomuto účelu byla vyvinuta zařízení KORUNA 1
/frekvence zátěžných cyklů do 50 Hz, vyvolána klikovým
mechanizmem/ a dále upraveno komerční zařízení TURBO 4
/frekvence cyklů až 15 kHz, vyvozena na principu rezonance/.
Obě zařízení byla uvedena do ověřovacího provozu v rove 1969
a v roce 1990 /1991/ se počítá opět s jejich osazením auto-
klávoyým systémem a s napojením na budovanou centrální
vodní cirkulační smyčku.
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NOVE* ŘEŠENÍ ODBŽRU ODLUHU A KAZETY SVŽDEČNÍ CH VZORKŮ TEPLO-

SMČNJTÍCH TRUBEK JAKO CESTV K PRODLOUŽSľíí ŽIVOTNOSTI BLOKU

W E R 440

Ing.Oldřich M á t a l , C3c, Ing.Zdeněk T o m á š :

Výzkumný ústav energetických zařízení, Brno

1. Odluhování parních generátorů typu WER

Mezi obvyklé způsoby ovlivňování chemického složení pro*

středí patří použití chemických přísad, filtrováni, propla-

chování, odluhování a odkalování. Odluhování a odkálování

jsou procesy značná energeticky náročné a proto je požadová-

na jejich maximální efektivnost, tzn. odluhovou vodu odebírat

z míst s maximální koncentrací nežádoucích příměsí. Z tohoto

pohledu nejsou zanedbatelné také nároky na celou trasu úpra-

vy odluhové vody v případe požadavku zvýšeného hmotnostního

toku odluhovsii1? vodv«

Vstup napájecí vody u PG WER 440 je zaveden do oblasti

nad spodní část svazku teplosraěnných trubek po značné části

jejich délky v.oblasti vstupního kolektoru. Přitom dochází

v této části vodního objeau ke směšování napájecí vody s pa-

rovodní směsí a vzniká zda značné množství čistého kondenzá-

tu. Tyto procesy vedou k relativnímu snižování koncentrací

příměsi v kotlové vod* právě v oblasti, odkud je prováděno

dosavadní odluhování.

Sirjapina /I/ prováděla srovnání efektivnosti otíluhová-

ní různými nátrubky ve spodní části tělesa parního generáto-

ru (odluh a odkal) na jednota bloku jaderné elektrárny v Nové

Voroneži. Z výsledků je patrné, že ve střední části tělesa

jsou značně nižší koncentrace prinesí v kotlové vodě než kon-

centrace v kotlové vodě odebírané z nátrubků bliž k Seldm tě-

lesa.

V práci /2/ je uveden kvantitativní rozbor úsad na tep-

losoěnné ploše parních generátorů WER 1000. Konstatuje se,
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že na více než 80% teplosměnného povrchu byly úsady nepřevy-

šující (40 až 50)g.ra . Bylo ale zjištěno, že v každém ze

čtyř parních generátorů bloku byla místa, jejich plocha ne-

přesahovala 2O5Ž teplosměnné plochy, na nichž byly osady vět-

ši než 150g.ra"2 (dokonce až 1900g.m" ).

Tento jev ukazuje na přítomnost statisticky stabilních

oblasti zvýšených koncentraci příměsi ve vodnía objemu par-

ního generátoru. Na přítomnost těchto oblasti ukazuje také

zvyšování koncentrace solí sodíku v kotlové vodě po zmenšeni

výkonu nebo úplném odstaveni bloku.

Tak po třech hodinách po změně výkonu nebo odstaveni

bloku se podle /2/ zvýšila koncentrace sodíku v odluhu něko-

likanásobně. Při opětném uvedení bloku do provozu se původni

koncentrace nastaví po (15 až 24) hod. provozu. Dalším závaž-

ným zjištěním uvedeným v /3/ je, že nátrubky trvalého odluhu

se odsává značné množství napájecí vady - sčlcdy více jak 50%.

Tento jev byl pozorován dávkováním radioaktivně značených so-

lí draslíku do napájecí vody* Na problematiku efektivnosti od-

iuhování parních generátoru W£R 440 a W E R 1000 upozorňují

též práce /3/, /4/ a další.

2. Nové řešení odběru odluhů

Na dvou parních generátorech 4.bloku jaderné elektrárny
Dukovany bylo instalováno celkem 16 odběrových sond pro odběr
kotlové vody.

Během všech experimentů byla odběrovými sondami umístí-

nými v klenutém dně parního generátoru odebírána kotlová vo-

da s podstatně vyšší koncentrací příměsi než v ostatních od-

běrech a vzorcích odluhované vody přes stávající nátrubky od-

luhování /5/. Typický příklad velikosti koncentrací sodíku ve

vzorcích vody jednotlivých odběrových míst a koncentrací sodí-

ku ve vzorcích vody stávajících odluhů je na obr.l.

Jía základě těchto zjištěni byla ve VÚEZ 3rno navržena úp-

rava odluhování vnitřní vestavbou tak, aby bylo odluhování pro-



vádano z oblastí s maximální koncentrací příněsí - tedy z

prostoru klenutých den parního generátoru a odběr nebyl usku-

tečňován bodově, ale z většího objemu vodního prostoru, kde

se očekává zvýšená koncentrace. Navržené řešení umožní montáž

vestavby bez potřeby zásahu do tlakového systému nádoby parní-

ho generátoru. Dalaí předností rosení jo možnost montáže do

stávajících již provozovaných parních generátorů. Příklad pro-

vedení úpravy odluhování na parním generátoru pro jadernou

elektrárnu Mochovce je na obr.2,

3. Kazety svědečných vzorků teplosměnných trubek

Vlastnosti teplosměnných trubek závisejí na použitém raa-

teriálu pro jejich výrobu,na způsobu jejich technologického

zpracování a zvláště pak na způsobu zatěžování v kombinaci s

působením korozního prostředí. Dominantním probléaea zůstává

otázka včasného zjištění možnosti porušení hercetičnosti pri-

márního okruhu* Je to otázka značně obtížná, protožs bariéra

tvoří stěna trubky o síle l,5ram s celkovou plochou v jednota
2 2

parním generátoru přesahující 2500 m pro VVER 440 a 6100 m
pro WER 1000,

Ke zjištováni stavu raateriálu teplosměnných trubek lze

užít nakolik postupu. Patří k nim vyjmutí zvolené trubky z

parního generátoru při jeho odstávce a provedení potřebných

zkoušek. Tak lze určovat rozsah a způsob korozního napadeni

povrchu materiálu, tloušCku a chemické složeni úsad na vnitř-

ním a vnějším povrchu* Podle stupně degradace materiálu a pod-

lé stupně korozního napadení lze usoudit na -zbytkovou život-

nost trubek trubkového svazku a tím zpravidla na zbytkovou ži-

votnost celého parního generátoru. U parních generátorů typu

VVER lze při odstávce bloku vyjmout k analýze prakticky jen

trubky horní řady trubkového svazku* Navíc je třeba otvory v

trubkových kolektorech po odebrané trubce pečlivě a spolehlivě

zaslepit. Toto samo je v provozních podmínkách často problema-

tické.

Svědečné vzorky teplosměnných trubek jsou vzorky origi-
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nálních teplosměnných trubek délky přibližně 600 mm naplněné

vodou a vzduchem a na obou koncích tlakově těsně uzavřené.

Káplô vody a vzduchu je volena tak, aby při zahřátí vzorku

na teplotu sytosti pracovní látky v mezitrubkovém prostoru

parního generátoru vzrostl tlak uvnitř vzorku na tlak v pri-

márním okruhu jaderné elektrárny. Vzorky trubek jsou upevně-

ny do speciální kazety a s ní jsou zavěšeny na podpěrný sys-

tém do zvolených níst v parním generátoru. Podstatné je, že

vzorky trubek jsou vystaveny nejen vlivu korozního prostře-

dí pracovní látky, ale i vlivu teplotní a tlakové zátěže.

Zatížení je tedy r čase a intenzitě blízké ke skutečnému kom-

binovanému zatěžováni trubek trubkového svazku parního gene-

rátoru. Vzorky trubek nejsou ale zatíženy tepelným tokem přes

stěnu jako skutečné teplosraěnné trubky* Další podstatnou vý-

hodou je možnost vyjmuti vzorků z parního generátoru ve zvo- .

lenem čase při plánované odstávce bez narušeni celistvosti

trubkového svazku. Přitom lze odebrat z celkové sestavy k a-

nalýze stavu pouze některé trubky a ostatní v sestavě pone-

chat a založit na původní místo. Tak lze postupně získat sku-

tečné časové rozloženi změn stavu trubek trubkového svazku

umístěných v reálných podmínkách zatěžování tlakového, teplo-

tního a korozního.
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Obr. 1 Příklad rozložení koncentrací sodíku ve vzorcích
vody jednotlivých odběrů(ozn. 1 až 15) a ve
vzorcích stávajících odluhů (ozn. 15, 16)
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Obr* 2 Úprava odluhování na parnín generátoru pro
JE Itochovce



VLIV 3P0UJPU303ENÍ VIBRAČNÍCH tfClNKU A NÍZSOCYXLOVÉ ÚNAVY
NA ŽIVOTNOST U XELI 15CH2NMFA

I n g . V. L i n h a r t , C 3 c , i n g . B. A u r e d n í k, C3c.
RNDr. F. H n i 1 i c a, CSc.
Státní výzkumný ústav materiálu, Praha

Komponenty primárního systému jaderných elektráren jaou

v průběhu provozování vystaveny účinkům opakovaného a proměnli-

vého namáhání. Opakované výrazné cykly namáhání jsou vyvolány

při odstávkách a při opětném najíždění zařízení na plný provoz

a při snížení výkonu. Proměnlivá namáhání s vyšší Četností

vzniká při přechodových režimech provozu a v důsledku fluktuací

tlaku a teploty. Standardní postupy pro výpočty životnosti jader-

ných zařízení /I,2/ přihlížejí k účinkům namáhání proměnlivého

charakteru aplikací zásad lineární kumulace poškozování.

V naší práci j3me 3e zabývali vlivem spolupůsobení nizko-

cyklového a vysokocyklového namáhání na životnost u oceli

15Ch2NMFA 5s. výroby používané na tlakové nádoby reaktoru

W£R 1000. Práce je součástí výzkumu podkladů pro zajištění spo-

lehlivosti tlakových nádob reaktorů, který koordinuje k.p.šKODA

Plzeň, ZES.

Materiál a experimentální metodika

Pro výrobu vzorků byla dodána z k.p. ŠKODA Plzeň deska

z oceli l5Ch2NMFA o tloušťce 155 mm tepelně zpracovaná obdobným

způsobem jako stěna tlakové nádoby reaktoru. Základní vlastnos-

ti : R 0,2 = 542 MPa, R m = 650 MPa, A5 = 2495, Z = 78*, KCV =

223 J/cm2.

V práci byl sledován vliv interakce nízkocyklového a vyso-

kocyklového namáháni na životnost do vzniku trhliny a dále vliv

těchto účinků na podmínky šíření únavových trhlin. Nízkocyklová

složka tohoto namáhání charakterizovala vliv odlehčovacích cyk-

lů vyvolaných např. odstavením zařízení a opětným jeho uvedením

do provozu. V oblasti vrubů v těchto případech nastává prakticky

střídavý deformační cyklus, z hlediska vnějších silových účinků
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cyklus míjivý. Pro vysokocyklickou složku namáhání je charak-

teristická malé amplituda deformace nebo napětí a vysoká asy-

metrie cyklu.

Naše experimentální práce se uskutečnily na elektrohydrau-

lických zařízeních od firmy Schenck. Režimy zatěžování byly

řízeny počítačem.

V části, která se zabývala vlivem namáhání na životnost,

byly použity válcové zkušební tyče 0 14 mm a zatěžování probí-

halo v podmínkách řízení rozkmitu celkové deformace. V bloku,

který se opakoval - obr.l - byl zahrnut jeden střídavý deformač-

ní cyklus o rozkmitu At ( 'e = -1) při frekvenci f = 0,25 Hz

a déle superponovaná cyklická složka namáhání dčs o vysoké

asymetrii ( r£ = 0,9), o frekvenci 1,8 Hz s po*tem cyklů ňs=

360.

Při sledování vlivu interakce namáhání na podmínky Síření

trhlin SG zkcuSky uskutečnily na CT-tyčích (W = 75 mm, B = 7 sni).

Při blokovém zatěžování byl řízen rozkmit síly - obr.2 a 3. Blok

sestával z jednoho kmitu míjivého charakteru (r = 0), realizo-

váného při frekvenci 5.10 Hz a ze složky s vysokou asymetrií

(r = 0,9) a s četností n = 2.1O3, resp. 1.105 cyklů, při frek-

venci zatěžování 20 Hz. Kinetika růstu únavových trhlin byla

vyhodnocena na základě záznamů z měření potenciometrickou meto-

dou, s kontrolním měřením, metodou optickou pomocí mikroskopu*

Výsledky experimentálních prací

Ne obr.l je uvedeno porovnání statisticky vyhodnocených kři-

vek středních odhadů životnosti při nízkocyklových únavových

zkouškách, řízených od rozkmitu deformace j£ , a to bez super-

ponované vysokocyklové složky a s touto složkou. Vynesené křiv-

ky životnosti 4£(N) vycházejí z nízkocyklové složky zatěžová-

ní. Znázornění pak charakterizuje, jakým způsobem je nízkocyklo-

vá životnost ovlivněna spolupůsobením vysokocyklové složky.

Z výsledků vyplývá, Se superpozice této složky s vysokou

asymetrií k základnímu střídavému deformačnímu cyklu A£ st při

rozkmitu j£*- 0,05 projevila Jen velict nevýrazně. Při zvýše-



ní rozkmitu vysokocyklová složky na ££, = 0,2^J£ byl již

účinek interakce značný. Snížení životnosti činí asi jeden

řád.

Orientační výpočet životnosti, který vychází z lineární

kumulace poškození dle předpisi /I,2/, tj.

oN*t LV -

dává v porovnání s výsledky experimentů nekonzervativní hodno-

ty životnosti. Např. při j}£ = 1O~2, Aď- 0,2.l0"2 je ex-

perimentálně zjištěná životnost při superpozici vytokocyklové

složky N = 2.10" cyklů, životnost dle orientačního výpočtu

dle (1) je N = 8.5.1O2 cyklů (a^ = 0,4) a N = 2,1.1O3 cyklů

(a# = 1). Toto informativní porovnání svědčí o tom, že výpočto-

vé postupy si v tomto směru vyžádají ještě upřesnění.

Výsledky sledovaného účinku nízkocyklové a vysokocyklové

složky namáhání na podmínky růstu únavových trhlin jsou shrnu-

ty na obr.2 a 3.

Vliv přídavného účinku vysokocyklové složky namáhání

(r = 0,9) na rist únavových trhlin při míjivéai namáhání (r=0)

bez této složky je na obr.2. V obr. g% představuje průměrnou

rychlo3t růstu trhlin vztaženou na nízkocyklová kmity. Při

daných podmínkách, kdy v bloku namáhání se realizuje pouze

jeden tento cyklus, představují tyto hodnoty současně přírůstek

trhliny v jednotlivých blocích. Také hodnota M K v obr.2 od-

povídá nízkocyklové složce namáhání. Podle těchto výsledků je

přídavný vliv vysokccyklováho namáhání na růstové podmínky úna-

vových trhlin výrazný. Platí to přes skutečnost, že rozkmit

táto složky Činil u všech sledovaných alternativ namáhání jen

asi 10% rozkmitu složky nízkocyklové. Přitom se výrazným způso-

bem projevila četnost vyaokocyklových kmitů v bloku. Tak při

četnosti této složky v bloku n = 2.10*̂  cyklů činí na úrovni
1/2

4k* 60 MPa o zvýšení rychlosti růstu trhlin asi 6,7 náso-

bek, při četnosti n = 1.10* cyklů asi 72 násobek. Značné zvýše-

ní rychlosti růstu únavových trhlin v porovnání se základním

níjivým namáháním je dáno tím, že vysokocyklová složka namáháníznačně převyiuje prahovou hodnotu dkL v příslušné oblasti
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(pro r = 0,9 dk = 2,5 až 3 MPa m ' ). Z porovnání růstových

závislostí pro různý typ odlehčovacích cyklů (odlehčení na &

ev. do tlakové oblasti) vyplývá, že vliv tohoto faktoru je při

daných podmínkách podružný.

Jiný pohled na účinek sledované interakce získané, hodno-

tíme-li jakým způsobem působí ojedinělá odlehčení (r = 0) v blo-

ku na šíření trhlin při vysokocyklovém namáhání (r =0,9) -

obr.3. V obrázku jsou vyneseny rychlosti růstu trhlin ^ vzta-

žené na počet cyklů vysokocyklové složky v závislosti na Ak

této složky.

Ze získaných výsledků vyplývá překvapivé zjištění :

Rychlosti růstu únavových trhlin při daném kombinovaném namáhání

takto vyhodnocené nejsou vy*Ší nežli při vysokocyklovém namáhání

s konstentní amplitudou (r = 0,9). Určité vyšší honnoty rychlcs-

ti šíření trhlin při kombinovaném namáhání byly stanoveny jen

při nižších úrovních «SJC. Při vyšřích hodnotách .áX je rychlost

šíření únavových trhlin při kombinovaném namáhání dokonce nižší

nežli při namáhání s konstantní amplitudou. Tyto závěry platí

i přes zvýšený rozptyl růstových hodnot rj- ( <0K) pozorovaný

•i

při těchto kombinovaných zkouškách.

Z tohoto hlediska je někdy používaný postup sumace růstu

trhlin v obou etapách kombinovaného namáhání bezpečným, i když

značně konzervativním postupem při hodnoceni růstových podmínek.

Podle mikrcfraktogrefického šetřeni /5/ k těmto neočekáva-

ným růstovým podmínkám přispívají dvě okolnosti : po aplikaci

odlehčení a opětného zatížení dochází při následujícím vysoko-

cyklcvém namáhání na čele trhliny k periodickému větvení

(•branching"). Tento cyklus vede také ke vzniku intenzivně ples-

ticky deformované zóny s prevděpodobným retardačním účinkem při

následujícím vysokocyklovém namáhání (obdoba "stretch zóny").

Závěr

Na oceli 15Ch2NMFA čs. výroby s Rm = 650 MPa byl sledován

vliv interakčních účinků nízkocyklového a vysokocyklového namá-

hání na životnost do vzniku trhliny a na podmínky růstu únavo-

vých trhlin.



Vliv přídavné vysokocyklové deformační složky na životnost

při nízkocyklovém namáhání se významně uplatnil v případě, kíy

její rozkmit činil 20% hodnoty rozkmitu základní nízkocykiové

deformace. Při rozkmitu 5% tétc složky je účinek nepatrný.

Výpočtové postupy pro stanovení životnosti v těchto složitěj-

ších podmínkách zatěžování nevystihují skutečné výsledky.

Přídavná vysokocyklové namáhání s nízkou amplitudou

a s r = 0,9 vedlo k výraznému zvýšení rychlosti růstu únavových

trhlin, vyhodnocované z nízkocykiové složky kombinovaného namá-

hání. Zvýšení četnosti vysokocyklové složky v bloku namáhání

z 2.10 kmitů na 1.10 kmitů vedlo k dalšímu výraznému zvýšení

rychlosti rŮ3tu trhliny.

Přídavné ojedinělé odlehčovací a zatěžovací cykly v bloku

namáhání nevedly k výraznějšímu zvýíení rychlosti růstu únavo-

vých trhlin ve vysokocyklové íá3ti zatěžování. Naopak ve vyšším

stadiu rozvoje trhlin (vyšší/fjr ) lze pozorovat určitý retar-

dační účinek těchto cyklů v následující vysokocyklové etspě.
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VLIV VODNÍHO PROSTŘEDÍ JTA PODMÍtíKľ R S S T U TÍNAVOVfCH TRHLUT
U MATERIÍLU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

I n g . I v o $ e r n ý , I n g . V á c l a v L i n h a r t , C S c ,
RNDr. F r a n t i š e k H n i l i c a , C S c *
Státní výzkumný ústav materiálu, Praha 1, Opletalova 25

1. tfvod

Důležitou skupinou materiálů aplikovaných ve strojíren-
ství jsou materiály pro komponenty jaderných elektráren a pro
energetická zařízení. Části těchto zařízení Jsou v reálném
provozu vystaveny zpravidla složitému proměnlivéiau namáhání
nízkocyklového, vysokocyklového příp. kombinovaného charakte-
ru. Přitom často spolupůsobí namáhání tepelné a pokud jde o
součást ve styku s vodním prostředím, rovněž namáhání korozní.
Vzhledem k rozměrům a náročnosti výroby těchto součástí se
v konstrukcích vyskytují defekty typu trhlin. Pro odhad bes-
pečné provozní životnosti je pak nutné znát podklady o rych-
losti růstu trhlin piri podmínkách zatěžování, která odpoví-
dají reálnému provozu.

Z výsledků dříve provedených prací z oblasti růstu trh-
lin v podmínkách korozního namáhání (např. /1/ až /4/) je
zřejmé, že rychlost růstu únavových trhlin může být v závis-
losti na typu materiálu významně ovlivněna některými faktory:
Chemickým složením korozního média - obsahem 0 2 a minerálů,
rychlostí průtoku a výměny korozního média v okolí čela trh-
liny, frekvencí zatěžování a tvarem zatěžovacího kraitu. V zá-
vislosti na kombinaci jednotlivých faktorů a typu aiateriálu
může pak dojít k významné změně rychlosti růstu trhliny v po-
rovnání s rychlostí v prostředí vzduchu : dochází jek k u~
rychlení růstu, tak k retardaci trhliny.

V naší práci jsme se zabývali hodnocením vlivu korosní-
ho prostředí vody o teplotě 20 °C, nasycené vzdušným Op, na
rychlost růstu únavových trhlin v oceli 15Ch2HMFA při kon-
stantní amplitudě zatěžování sinusového průběhu s frekvencí



30 až 50 Hz při různých hodnotách asymetrie kmitu r • 0,1 a
0,8. Koordinačním pracovištěm ŠKODA Plzeň, ZES byla dodána
ocel 15Ch2NMFA čs. výroby, tepelně zpracovaná obdobným způso-
bem, jako stěna tlakové nádoby reaktoru - R-0,2 = 537 MPa,
R m = 642 MPa, A 5 = 21 f,, KGV 20 °C = 118 J/cm

2.

2. Experimentální výsledky

Experimenty byly provedeny na vzorcích pro excentrický
tah - CT. Rozměry vzorku byly : šířka W « 75 mm, tlouštka
B a 7 nan. Porovnávací měření na vzduchu se uskutečnilo ještě
na standardních CT-vzorcích o šířce V » 25 mm a na vzorcích
pro tříbodový ohyb W a 25 mm, B = 10 mm*

tfnavové zatěžování v korozním prostředí bylo realizováno
pomocí komůrek, sestrojených v rámci práce /3/» a průtokem
vody 900 cnr/min. Voda o konstantní teplotě 20 °C, prosycená
°2» byl a přiváděna do komůrky v místě ústí trhliny a proudi-
la ve směru růstu trhliny, což dávalo dobrý předpoklad pro
výměnu kapaliny v okolí čela trhliny.

Ve všech případech zatěžování, tj* při r 9 0,1 a 0,8 ve
vodě i v prostředí laboratorního vzduchu o relativní vlhkosti
40 - 65 %» byly zjistovány prahové rozkmity součinitele in-
tenzity napětí & K sestupnou metodou podle /5,6/ a byla mě-
řena rychlost růstu trhlin da/dN v závislosti na rozkmitu
<&• K. Parametry Parisovy-Erdoganovy závislosti £ a m da/dN •
C. A K 0 v oblasti stabilního růstu trhliny byly zjletovány
metodou nejmenších čtverců s vyhodnocením jejich 95% konfi-
denčních intervalů a konfidenčních pásů kolem regresních pří-
mek. Podrobný popia metodiky měření je uveden v práci /?/•

Výsledky měření prahových hodnot A K, a vyhodnocené pa-
rametry Parisovy-Erdoganovy závislosti jsou uvedeny v ta-
bulce, růstové závislosti jsou souhrnně zakresleny v přilo-
ženém diagramu* Z tabulky i grafu je patrné závažné zjištění,
že při daných podmínkách zatěžování působí vodní prostředí
• oblasti prahového namáhání a v oblasti pomalého růstu trh-
liny příznivě jak při níjivém namáhání (r-0,1), tak při pul-
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zujícím namáhání s vysokou hodnotou předpětí (r=0,8). V obou
případech se prahové namáhání ve vodě zvýšilo přibližně dvoj-
násobně v porovnání s namáháním na vzduchu* Příznivé účinky
korozního prostředí se projevily rovněž při namáhání v okolí
prahové hodnoty v oblasti malých rychlostí růstu.

Dalším závažným zjištěním je skutečnost, že v oblasti
stabilního růstu trhliny až do závěrečného dolomu je vliv
vodního prostředí téměř zanedbetelný. Parametry jednotlivých
závislostí jsou velmi blízké a konfidenční intervely se pře-
krývají. Výjimkou je růstová závislost pro případ r=0,1 ve
vodě, kdy se brzdící účinky korozního prostředí projevují ez
do hodnoty A K = 40 MPa m ' , v poslední fázi před dolomem
však i v tomto případě růstová závislost splývá se závislostí
pro prostředí vzduchu.

Pravděpodobné vysvětlení výrazného příznivého účinku
vodního prostředí spočívá ve vzniku "klínového jevu", kdy se
na protilehlých lomových plochách vytváří vrstva korozních
zplodin, která brání úplnému uzavření trhliny při odlehčová-
ní. Tím vzniká známý efekt zavírání trhliny, kdy růst trhli-
ny je podmíněn pouze efektivní složkou rozkmitu intenzity
napětí A K - , odpovídající stavu plného rozevření trhliny.
Přítomnost silné vrstvy korozních zplodin byla patrná již
při sledování růstu trhliny mikroskopem s malým zvětšením.
Potvrdila se také při metalografické analýze výbrusů dolo-
mených vzorků (obr.2 ) a při měření tlouštky ozidické
vrstvy pomocí Augerovy spektroskopie.

Kvantitativní analýza tlouštky oxidické vrstvy metodou
Augerovy spektroskopie ukázala významný rozdíl mezi vzorky
zatěžovanými na vzduchu a ve vodě. Největší tlouštka koroz-
ních zplodin byla zjištěna na lomových plochách vzorků
zkoušených při r=0,1 ve vodě : 0,11 mm. V prahové oblasti
namáhání byly v případě zatěžování ve vodě zjištěny hodnoty
o 2 až 3 řády větší, než při zatěžování na vzduchu. Přitom
v obou případech prostředí - na vzduchu i ve vodě - byla
tlouštka oxidické vrstvy při r»0,1 ca 60 až 100x větší, než
při r*0,8. 7 oblasti stabilního růstu trhlin v korozním



prostředí byla zjištěna tlouatka oxidické vrstvy již asi o
1 řád menší, než při prahových podmínkách.

Provedená měření naznačují, že při daných podmínkách ko-
rozního únavového namáhání převládl vanik "klínového efektu"
v důsledku korozních zplodin nad vlastním procesem korozní
únavy, která zpravidla růst únavových trhlin urychluje. Me-
chanismus korozní únavy se však většinou výrazněji projevuje
až při frekvencích zatěžování menších než 1 Hz (např. /1,2/).
Při našich experimentech (frekvence 30 - 50 Hz) patrně nebyl
tento vliv dominantním faktorem.

3. Závěr

Výsledky získané na oceli 15Ch2UM?A ukázaly, že speci-
fický vliv vodního prostředí na růst trhlin při proměnlivém
namáhání závisí významně na podmínkách při experimentech.

Na rozdíl od výsledků, získaných při zkouškách ve vodním
prostředí při nižších frekvencích /\,A /, se v našem případě
při frekvenci namáhání 40 - 50 Hz vliv vodního prostředí na-
syceného 0 2 neprojevil negativně*

Prahové hodnoty ve vodě byly výrazně vyšší, nežli na
vzduchu a v oblasti stabilního růstu trhliny se vliv vody
prakticky neprojevil*
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VLIV MÍSTNÍCH TEPLOTNÍCH ZMÉ*N NA ÚNAVU MATERIÄLU VYBRANÝCH
UZLŮ PARNÍCH GENERÁTORŮ A KOMPENZÁTORU 0B3EMU

Ing. Oldřich M a t a 1, CSc, Výzkuaný ústav energetických

zařízeni, Brno

1. Mířeni a záznam aistnich teplotních zaôn na únavu mate-

riólu vybraných uzlů parních generátorů a kompenzátorů ob-

jemu.

Na vybraných uzlech parních generátorů (PG) a kompenzá-

torů objemu (KO) 2. a 4. bloku jaderné elektrárny Dukovany

(EOU) byly nainstalovány vůči standardními projektu doplň-

kové teraočlánky. V období neaktivního a aktivního apouětě-

ni obou bloků a v počáteční* období provozu byly údaje ter-

močlánků zaznamenávány bodovými vlceliníovýai zapisovači.

Kroai toho lze signály termočlánků na 2. bloku trvale vzor-

kovat e převádít de digitální foray v jsdnotc© Dasio 600 a

on-line třídit a vyhodnocovat v terainálu M3T.300 A1.2/.

2. Vybrané případy zaznaaenaných teplotních zrnin A3/.

Nejprve je třeba zdůraznit, že při naaktlvnia 1 aktiv-
nla) spoust Sni a při provozu obou bloků v dobi aiřeni byly
všechny zásahy a Manipulace prováděny podle dosud platné
provozní dokumentace a taktéž PG a KO byly ve stavu odpoví-
dá j ícia platnému prováděcímu projektu. Tzn, že podle údajů
projektovaných technologických čidel, jediní jejichž údaje
má obsluhující personál na bloková dozorní k dispozici, ne-
došlo nikdy k překročeni rychlosti nárůstu teploty 0,33
K/ain při nahříváni a rychlosti poklesu teploty 0,5 K/min
při ochlazováni.

Typický přiklad zrniny povrchové teploty T16 tenkosten-
né části nátrubku napáječi vody PG VVER 440 při doplňováni
vody v období prohřevu a najíždění bloku je na obr.l. Přad
doplněním vody do PG byla teplota kovu Jeho nádoby a též
kovu nátrubku napájači vady 187°C. V první fázi doplňováni



vody klesala teplota povrchu nátrubku rychloati 23 K/ain,
v druhé fázi rychlosti 2,5 K/ain a klesla až na 85°C. Po
doplněni vody ae nátrubek opět ohříval vedeni* tepla z kovu
nádoby a počáteční rychlosti cca 15 K/min v oblasti jeho
tenkoatSnného konce.

četnost těchto teplotních zaěn dosahovala po sladova-

nou dobu 15 dni na bloku počtu 170 a rozkmitea teplot vět-

Sin než 40 K, tj. asi 10 zadn denně. V jinéa hodnoceném ob-

dobi 17 dni bylo odečteno 80 zaěn, tj. asi 5 zmén denně. Na

úrovni ainiaálniho kontrolovaného výkonu reaktoru ae v téža

oblasti nátrubku napáječi vody očekává podle naSich podkla-

do ročně cca 1500 teplotních polcyklo a rozkaitaa teplot 40

až 80 K a ae střední rychlosti zaěny taploty vnějšího povr-

chu nátrubku v tenkostenné části kolaa 15 K/ain. Průběh ta-

ploty TIS byl prakticky ahodný a prOběhea teplot zaznaaana-

ných tachnologickýai taraočlánky instalovanýai na PG podle

projoktu.

Dálila typickýa přikladaa Jsou zaěny teploty kovu
T217, T218, T6O7 spodního nátrubku KO, obr.2, vznikající
v období doaahováni alniaálniho kontrolovaného výkonu reak-
toru a vždy kdykoliv běhea najíždění a provozu bloku, kdy
ja třeba zaěnit koncentraci kyaaliny borité v KO vůči sayč-
káa priaárnlho okruhu. Za noraálniho provozu bloku dochází
tak ke zaěnáa teplot spodního nátrubku a rozkaitaa asi 40K,
rychlostí ochlazováni 7,8 K/ain a rychloati ohřevu 2 K/ain
až Skrát denně. V období spouštění bloku bylo xm 16 dni zm-
znaaonáno 40 teplotních zain a rozkaitaa 80 až 100 K a a ry-
chlosti zaěny 18 až 36 K/ain.

Proběh taploty T603 as prakticky ahoduja a průběhy te-

plot zaznaaenanýal technologlckýai teraočlánky lnatalovanýai

na KO podlá projektu.
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3. Hodnocení vlivu teplotních zaěn na únavu materiálu.

Dosud aa provádí hodnoceni kuaulaca únavového poěko-
zeni u PG a KO podle aaěrnice /L4/ jedenkrát ročně z čet-
nosti výskytu jednotlivých provozních režiaä prirazených
projektovýa vzorůa ve sledované* období. V těchto celkea
11 projektových režiaech, k niaž patri napr. noraálni na-
jeti ze studeného stavu, noraálni odstaveni do studeného
stavu, skokové sníženi výkonu, tlakové pevnostní a těs-
nestni zkouiky atd., se vždy vychází z předpokládaných,
výpočtových probihO teplot pracovních látek v čase a z pod-
ainky dovolené rychloati nárůetu teploty 0,33 K/ain a po-
klesu teploty 0,5 K/ain. 3ak viak ukazuji příklady na obr.
1 a obr.2 a hodnoceni v práci /L3/ jsou podle údajů techno-
logických čidel podalnky dovolených rychloeti zaěn teplot
u koaponent jako celku dodrženy, aviak skutečné aletnl te-
plotní zaěny daleko převyěuji v rozknitu i rychlosti hodno-
ty předpokládané výpočty. Pek 1 hodnoceni kuaulace únavové-
ho poikozeni podle /L4/ neaúže dát v žádnéa případě výsled-
ky odpovídající akutečnoati.

Současný stav aledováni a vyhodnocováni hroaadinl úna-
vového poikozeni PG a KO nereepektuje ani lokální teplotní
zainy ani degredaci vlaatnoati konstrukčních asteriálO ko-
roznia působenia pracovních látek. Bez autoaatizovaného
sbiru dat z dodatečně inatalovaných teraočlánkO, x techno-
logických čidel tlaku a čidel koncentraci příaěsl v pracov-
ních látkách, předěvila v kotlové vodě u PG, a bez vazby na
příčiny zaěn řízenia bloku a člnnoeti pereonálu na blokové
dozorně, nelze docílit podatatného pokroku proti eoučaenéau
stavu,

Z provedených aiřenl /L3/ jednoznačně plyne, že v kaž-
déa přechodovéa režiau, globálně zatříděné* podle projekto-
vého vzoru a sledované* co do četnosti podlá dosavadní Meto-
diky /L4/ ( dochází řádově k desitkáa až stovkaa lokálních
zaěn v teplotní* naaáhánl. Mlaoto dochází ve viech přecho-
dových režlaech bloku 1 k anoietvl zrnin tlakového naaáhánl.



lišících ee od projektových vzorů, a zménán chemického puso-
beni pracovních látek na materiál, jehož vliv dosud ve vý-
počtech únavy použitých materiálů systematicky podchycen ne-
ní. Chybí totiž i experimentálni a konstrukční křivky pro
užité materiály a svarové spoje PG a K0 pro daný rozaah pra-
covních teplot a s respektováním vlivu reálného korozního
prostředí.
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TOM?CÍV5*'~ y3n J E VVSR 44.C KW v

?3SR 3LS HISTCCrPA'."1 SKUTEČNÝCH PROVOZNÍCH ZATÍŽENÍ JE.

Xng. Antonín !* e 1 ý , Sig~a 7""* , prac. ľr

Ing. Karel ^ 3 r t y V: , Sigma V'r , prac.

Referát předkládá poois teoretických základ; výpočtu zbytko-

vé životnosti základních částí hlavního cirkulačního okruhu

- HCO - československých jaderných elektráren typu VV3R 4iO

V."H a zabývá se výnočtovýn orogrsT.em,který tuto zbytkovou ži-

votnost vyhodnocu.ie.

1. Úvod.

Potrubí HCO jaderní- elektrárny je kritickýe systémem

elektrárny,něhot jeho porušení může vést ke ztrátě schopno^

sti chlazení reaktoru s v krajnic případě ke ztrátS uzavře-

ní radioaktivního paliva, proto je pro H^C požadován stejný

stuneň bezpečnosti jako pro tlakovou nádobu reaktoru.

Sledování životnosti komponent HCO na základě -ídajú

ze skutečného provozu J3 ná proto velký význsro e je niu tře-

ba věnovat stále v^tší pozornost v souvislosti s naristá-

r.írs oočtu provozovaných hodin jaderných energetických zaří-

zení v SSSR.

2. Nestacionární namáhání potrubí HCC JE. Metody urgování

poškození a zbytkové životnosti časově proměnlivým za-

tí^.enín.

JS obecná je nestacionární děj,který zplso-

huje časovou proraěnlivost parametrů zatížení v komponen-

tách HCO,jiciž jsou tlak a teplota chladivá. Toto aá za

dlsledek cyklické změny nechanického a teplotního napětí

v korcnonentách potrubí HCO. V podstatě jde o účinky s obe-

cně složitým časovým Drlb?hem,přičeaž jde o složky s nízkým

počten cyklů - KCtf -, i s vysokým počtem cyklů -
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Při posuzování životnosti komponent KCO se tedy jedná

o -Dorovnání vypočteného stavu s mezním stavec únavy materi-

álu. Vlastní proces tfnavcvého porušení zpravidla probíhá tak,

že v nrvní fázi dojde k iniciaci íínavových trhlin,pokud nej-

sou již v komponentě přítomny jako technologické, zejména sva-

rové defekty. V druhé fázi dochází k šíření těchto trhlin vli-

vem časově proměnných cyklických změn provozních napětí v

HOC.

při stanovení zbytkové životnosti vycházíme ze sovět-

ských norem pro pevnost -částí JE /I/. Iři touto postupu je

prvním krokem napěíová analýza komponenty, druhým krokem je

posouzení odezvy' materiálu na cyklicky působící napětí. Ke

stanovení ořípustných počtů cyklů jednotlivých zátěžných

bloků je možno z normy pcu5ít výpočtových vztahů nebo kři-

vek ľ'Cťľ oro mezní stav vzniku ľľiekrotrhliny velikosti 0,5 mm.

Sumární -In švové poškození je dáno vztahem

f

i' käe n = počet zátřžných bloků

^ = počet cyklů i-tého zátěžného blcku

l počet cyklů i-tého zátě?ného bloku

?ři tom se sleduje podmínka cyklické pevnosti

zbytková životnost komponenty HCC,čili možné další ooškczení

je pak

3. Sledování provozních parametrů v ECO J5 Dukovany.

Sbžr a registrace 'idsj-5 z provozu o zr.?nsch tlaku a te-

ploty v ECO jsou na čs. jaderných elektrárnách tyrs-j "VEH 44P

""V organizovány pomocí řídícího počítače l'RA". ľ'a JS Dukovany

je r-or.ocí rjroprámu CHEI znrscovávén a zaznamenáván průbřh

zm?n těchto veličin. Teploty a tlakv v 'ň?,C- jsou snímány s pa-



riodou T£ •= 4 s , tjřičsrž záz.nsr.v jsou 8rcŕ.ivo"ány DO dobu 2

- i týini. Porocí propra-i; C3SL je mo/n^ hodnoty oeriodicky

přepisovat n? magnetickou pásku 3 tis vytvářet Jlouhodohý 9-

rchi" těchto veličin.

Bal?í zpracování provozních záznarr.Á z ^spnetické pás-

ky -ce provídí orogrs-ovč ve VÚ Sigma. Pro výpočet únavového

DO?'<ozer.í je pa-c třehs skutečný časový pr-Aí-ěh zatížení ne-

írrefit koneSnýr": počten zatěžováních procesů s konstantní 3-

rcplitudou. Jako nejvho.in.p.iší se ukazuje metoda tekoucího če-

št* "rain flow nstho-í",která v přediovSíi životnosti dosa-

huje velni áof.vý soulal s e x ne rime n ty. Metoda je založena

re uspořáčár.í extrér.-*i zatížení ta>,"e jejich spojnice vy-

tváří střechy pspody,po níž stéká nroud de?tě,přičemž ?t4-

ksr.í deítč se řídí určitýr.i pravidly /3/,/4/.

í. výpočtový croprar. oro stanovení zbytkové* životnosti kor.-

t)onent HCC ™ r̂o'-'Cľníhn histo-Tsniu zatížení.

Struktura celého proersEováho souboru je naznačena na

schf?niatii na strar.5 4. Programový soubor obsahuje tyto ocd-

KOFV - vytvoření vstupního souboru z archivních informací

čas,provozní tlak,provozní teplota

T(W. - vypočet mechanických napětí ve zvolených komponen-

tách HCO a sumace těchto napití s nestacionárními

teolotnísi napětíiri

TirT-T - \'ýpo5et nestacionárního teplotního oole a nspětí

3TTC - jedná se o dva podprogramy SITOl, SITO2, kteří za-

jišťují rozdělení spektra hodnot napití do koneč-

ného počtu diskrétních napěťových hladin a \rybrání

extrémních hodnot

HA^L - zpracovává posloupnost napěťových extréni'1 metodou

tekoucího ds?tS. Vytváří se rsatice četnosti pro

všeehnv nožné kotnbinsce &. (íí .



( ) Data systému URAN

KONV

parametry
/vybrán.komponent

zkonvertovaná
data

VYPN

TEPN
hodnoty redukovaných
napěti

SÍTO 1. definováni diskrétních
napět.hladin

2. odstraněni redundantních
hodnot

extrémy napěti

RAFL
zpracováni dat metodou
RAIN-FLOW

matice četnosti

matice
četnosti HIST j — Histogram Histogram
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'•'ýstuor.í FePT.snt prosraniov^ho souboru c?k určuje s t i
V.s'^v^ •jcSkczerií zvol sr. ve h komponent TCC.

?ři apliksei výpoítovóhc nrorrpr.u pro stanovení zbvtko-

vfí životnosti korr.ocr.ent I'ľO JS T/""J! Aá-C na záklsdě hi s t obran

skutečných provozr.ich zatížení bylv získár.v první zkuSenosti

v r. 193°. TTy?očty zbytková životnosti byly provedeny ns zá-

kls^p •í-isjú B záznamů z provozu Je Dukovany. Další zkušenost

z provedených výpočtových prací povedou k zpřesňování oou"it

r.etodikv. Výsladk^/ bv pak mohly být v budoucnosti jedním 2

fílMcb oodkledů pro optiaslizaci provozu 3 prodlužování "i-

votnosti ^děrných elektráren tohoto typu.

itá literatura.

/! ,/ '-'orrrv vvpočtu pevnosti zařízení s potrubí sto-oyých ~-ne-
rfatických zařízení, "'oskve l-?6.

f>./ K?lý,psrtyk,Charvátová: Al.F0rit~.u3 pro vvoočtový oro.ř-ra~
- hi-rtoprsn nenutí, ^právs Siirms T r r í 5.3^"8/33-ľ?/4'"riC.

Z"5/ PoláV; Cyklická nlasticite .n nízkocyklov-í únavová odol-
nost kovových r..?.teriiílu. Studie ČSA? 1°36.

/4/ J.'-'.Cng: ?atique-life predictions ?r. rácroconouters. -;o-
rrnuter-aidsd desi=r, March
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PRODLOUŽENI ŽIVOTNOSTI SVORNÍKŮ I. KOLEKTORU PG W E R 440 MW

Stanislav V e j v o d a , Ing., C S c ; VZSKG - Ostav apli-

kované mechaniky při VAAZ Brno

Ján M i h á 1 i k , Ing.; CEZ - ORGREZ Brno

1• Namáhání svorníků

Svorníky M48x5 šroubového spoje primárního kolektoru pa-

rogenerátoru W E R 440 MW náleží k nejvíce namáhaným částem pa-

rogenerátoru. Při tom pracují v prostředí s korozními iíčinky.

Naši snahou je snížit napětí na co nejnižší možnou iíroveň, aby

vliv prostředí byl co nejmenší. Výpočtem [13 byla prokázána vy-

soká úroveň ohybových napětí ve dříku 0", = 253,6 MPa při prů-

měrném napětí G" = 219,2 MPa pro případ utahování matic momen-

tovým klíčem nebo pneumatickým či hydraulickým zařízením meto-

dou kroutícího momentu. Bylo proto doporučeno utahovat matice

hydraulickým zařízením, které nejprve svorníky předepne, matice

mírně utáhne a posléze tlak v zařízení poklesne na nulu. Byla

určena velikost síly F pro počáteční předpětí svorníku, aby po

mírném dotažení matic a poklesu tlaku v utahovacím zařízení zů-

stala ve svornících utahovací síla F = 272,2 kN. Podle teore-

tického výpočtu [21 při tom poklesne ohybové napětí ve svorníku

na hodnotu V, = 52,4 MPa.b

2. Opatření ke snížení namáhání svorníků

Tenzometrickým měřením při utahování matic svorníků momen-

tovým klíčem před tlakovými zkouškami parogenerátoru ve výrob-

ním závodě byla naměřena ohybová napětí 07 od 136 MPa do hodnot

přesahujících teoretickou hodnotu 253,6 MPa. Výrobce parogenerá-

toru neponechal tento fakt bez povšimnutí. Na jedné straně poža-

duje zodpovědné zacházení se svorníky ze strany provozovatele

včetně snížení zbytečné přítomnosti korozních účinků média. Na

druhé straně prověřil opatření vedoucí ke snížení jednoho z dů-

ležitých faktorů podněcujícího dčinek korozního prostředí, tj.

vysoké úrovně" napětí. Byl odzkoušen příznivý vliv osazení pod-
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ložek (návrh, Ing. Vlhy) . Napětí T. pokleslo až na cca 82 MPa.

Dnes se již běžně u parogenerátorů používají. Byl též ověřen

příznivý vliv středícího kulového tělíska (návrh Ing. Vlhy)•

Napětí (f. poklesla na úroveň 35 až 70 MPa, Další zkoušky však

ukázaly, že velkou roli při tom má drsnost povrchu dosedacích

ploch.

Experimentální měření prokázala, že ohybová napětí C^

nejvíce poklesnou při současném utažení všech 20 svorníků po-

mocí hydraulického předepínacího zařízení (schema zařízení

ORGREZ je na obr. 1) při současném použití podložek s osazením

a svorníků s upravenou středící plochou. Vliv cca 20 % má podle

výpočtu Ľ2] zesílení víka a prodloužení svorníků, což bylo ex-

perimentálně prokázáno [3]. Při experimentech [3, 4, 5, 6 ] byla

naměřena Q~, = 30 f 90 MPa. Vyšší hodnoty Q". byly vyvolány do-

sednutím nepřizpůsobeného čela svorníku na dno lůžka v hrdle ko-

lektoru.

Výsledky tenzometrického měření F, G" , (T*. a k = F

p /
F

u

 u P r°"

dloužených svorníků se zesíleným víkem (170/140 mm) jsou uvedeny

na obr. 2 a směr vektorů ohybových momentů na obr. 3.

3. Životnost svorníků

Podle výpočtu [1] založeného na sov. normě 17] z roku 1973

byla životnost svorníků při jejich utahování momentovým klíčem

(při (ř\ = 253,6 MPa) stanovena pouze 10 let. Podle postupu no-

vější normy [8] byla již pro stejné podmínky zatěžování stanove-

na životnost svorníků na 30 let, avšak některá z kritérií sta-

tické pevnosti jsou i nadále nesplněna. Při utažení svorníků

hydraulickým předpětím by však již byla splněna. Při použití

rovnice životnosti typu Manson-Coffina a experimentálně zjiště-

ných materiálových charakteristik byla vypočtená životnost svor-

níků značně větší než 30 let.

Životnost svorníků M48x5 ověřoval v CAM Brno Ing. Vašátko

jejich opakovaným namáháním na pulzátoru ZDM Pu 25. Zkoušený

svorník s maticí, včetně kulové podložky k vyloučení přídavného

ohybu, byl umístěn do přípravku a uchycen v čelistech stroje.
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Při zkouškách byl použit pulzující tah na dvou různých hladinách

zátěžných sil:

zkouška 1: F = 500 kN, F , = 5 kN, A. r = 326,9 MPa;max min
zkouška 2: F = 500 kN, F . = 200 kN, A r = 217,9 MPa.

max m m
Na první hladině byly zatěžovány dva svorníky. Do iniciace

defektu o velikosti cca 1 mm vydržely N Q = 18 100 a 23 400 kmitů.

Dva svorníky namáhané na druhé hladině vydržely N = 65 300 a

73 800 kmitů. Při výpočtu životnosti podle modifikované rovnice

životnosti Manson-Coffina C9], použití materiálových charakte-

ristik určených na pracovišti VÚSM VŽSKG u akademika Mazance,

součinitele koncentrace oí v kořeni závitů určeného programem
• n

ATESTA a námi vypočteného rozdělení sil na závity [10], byl pro

první hladinu zatížení určen počet kmitů N =18 020 a pro dru-

hou hladinu 67 700. Shoda výpočtu a měření je dobrá.

4. Závěr

Životnost svorníků primárního kolektoru parogeneratoru zá-

visí na správné technologii jejich utažení. Nel2e ji určit, aniž

bychom ověřili zařízení, které je na elektrárně používáno pro

jejich utahování. Při ohybových napětích Q~. do 60 MPa a při poža-

dovaném chemickém složení média předpokládáme životnost svorní-

ků 30 let.

Literatura

[1] Kontrolní výpočet pevnosti PG W E R 440 MW, arch. č. 752/75

[2j Experimentální ověření možnosti zvýšení provozní spolehli-

vosti svorníků, arch. č. 1267/85

[3, 4, 5, 6] Zprávy z měření namáhání svorníků, arch. č. 1508/

89, 1511/89, 1516/89, 1524/89

t 7] Normy rasčota pročnosti..., sov. norma z r. 1973

f 8) NTD SEV 4210-86

í 9] Teoretické podklady pro program STATESF, arch. č. 1495/89

flO) Experimentální ověření..., arch. č. 1522/89
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TEORIE ŠTĚPNÉHO PORUŠENÍ A MOŽNOSTI PREDIKCE LOKOVÉ HOUŽEV-
NATOSTI RADIAČKČ ZKftEHKUTé NÍZKOLEGOVANÉ OCELI

Doc. I n g . i . ! i l o s l a v K o l z m a n n , C S c . ,

EJíDr. B o h u i i l V l a c h , C S c , I n g . J i ř í M a n , C S c .

tistav f y z i k á l n í t e t a l u r g i e ČSAV, B r n o

1. tfvod

Současné směrnice /I, 2/, podle nichž se kontroluje

bezpečnost reaktorové tlakové nádoby proti křehkému lomu

(ve stádiu projekce či ze provozu), vychází z křivek teplot-

ního průběhu losové houževnatosti. Křivky vyjadřují bučí

vůbec nejnižší hodnoty lomové houževnetosti dané třídy oce-

lí a svarového spoje (Kp,), případně minimální hodnoty loao-

vé houževnatosti pro štětičkou iniciaci Kj C případně pro ze-

stavení trhliny Kj . Teplotní stupnice těchto závislostí je

vztažena k referenční - trenzitní teplotě. Postup jejího

určení je zakotven v uvedeních směrnicích. Kvalita dané oce-

li je určena hodnotou této tranzitní teploty a degradece

vlastností za provozu se určuje podle posuvu této teploty.

Poněvadž teplotní průběhy losové houževnatosti jsou vztaženy

k referenční teplotě určuje hodnota této teploty jejich polo-

hu na ose teplot, jek při začátku provozu, tak i následkem

provozního v toato případě radiačního zkřehnutí. Jenoa ve

velai oraezenéa počtu jsou zatím k dispozici přímá měření lo-

mové houževnatosti ne radiačně zkřehnutých tělesech. Cílem

tohoto příspěvku je ukázat možnosti, které skýtá fyzikální

metalurgický výzkus pro predikci teplotního průběhu statické

případně i dynamické loaové houževnatosti při uvážení změn

vlastností způsobených provozní degradací.

2. Fyzikální sodely Štěpného porušení

a) Kritické lomové napětí

I/.ikroaechenisKUS štěpného porušení kovů s bcc struktu-
rou je spojován s hypotézou mezní hodnoty největšího tahové-
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ho napětí nevrženou Orowanem. Orowan předpokládá, že ke štěp-

nému porušení dojde tehdy, doséhne-li největší tahové napětí

hodnoty kritického lomového napětí o*Cp. Fyzikálně-metalurgic-

ký obsah pojmu kritické lomové napětí byl poprvé rozebrán

Cottrellem /3/ a později v řadě dalších prací. V přípedě oce-

lí se strukturou ferito-perlitickou je hodnota tfCp totožná

s napětovou podmínkou přechodu štěpné aikrotrhliny přes hra-

nici zrne. Velikost napětí o*£p je proto dána pouze strukturou

oceli a nezávisí na vnějších podmínkách zatěžování - teplota,

rychlost 8 napjatost.

Existuje ředa prací, které dokázaly, že napětím o"«v je

určena i odolnost proti štěpnému porušení nízkolegovaných

ocelí s popuštěnou martenzitickou případně beinitickou struk-

turou /4/. Ve srovnání s nízkouhlíkovýsi svařitelnými ocelemi

napětí o*c-, u těchto strukturních stavů

- dosahuje značně vyšších hodnot,

- vzhledem k rozptylu čeřených hodnot je vedle představy de-

terministické /5/, zpracován i madel, jež interpretuje o*Cp

jako veličinu stochestické povahy /6/,

- hodnota o*CJ, závisí na podmínkách popouštění /4/.

U nízkouhlíkových sveřitelných ocelí bylo zjištěno, že

stárnutí /!/ i deformeční stárnutí nemají vliv na hodnotu o*c-.

Ukázalo se, že procesy analogické stárnutí u ocelí se struk-

turou popuštěného martenzitu příp. bainitu také napětí o*cr

neovlivňují. Strukturní změny, probíhající v aeteriélu v dů-

sledku ozáření a zvýšených teplot v jaderné energetice, lze

charakterizovat jako precipitační zpevněni. Dochází k růstu

meze kluzu i deformačních napětí v důsledku precipitace ne-

čistot (zvláště Cu, P) a bodových poruch. Odolnost struktury

proti štěpení t.j. hodnota o*CF však není těmito pochody ovliv-

něna /8, 9/»

b) Tranzitní chování

Napětí o"Cp - odolnost struktury proti štěpení - je veli-

čina nezávislá na podmínkách zatěžování (teplota a rychlost

zetfižovéní, tver zkušebního tělese). Iniciace křehkého lomu



v kořeni vrubu či trhliny nastává tehdy, kdy maximální taho-

vé napětí v lokálně plasticky deformovaném objemu dosáhne

hodnoty o*Cp. Splnění tohoto kritéria však na podmínkách za-

těžování závisí. S jistou aproximací lze tuto podmínku psát

ve tvaru

0 splnění této podmínky rozhodují

- materiálové charakteristiky. Kritické lomové napětí a mez

kluzu jež odpovídá daným podmínkám zatěžování. (Ve vztahu

(1) je uváděna mez kluzu jako součet dvou složek napětí,

o* - teplotně nezávislá část meze kluzu, 0^(1, i) - část

meze kluzu závislá na teplotě T a rychlosti £ zatěžování.)

- vnější faktory. Napjatost (K^ plasticky" součinitel koncen-

trace napětí), rychlost zatěžování a teplota.

Na základě podmínky (1) jsou zpracovány fyzikálně meta-

lurgické modely umožňující, jak predikci tranzitních teplot

u vrubovaných těles /IQ, 11/, tak i predikci lomové houževna-

tosti /12, 13/.

3. Možnost použití fyzikálních modelů ke kontrole resp. pre-

dikci vlivu neutronového ozáření na průběh lomové houžev-

natosti

Pro řešení této problematiky je důležité zjištění, že

procesy způsobující provozní degradaci nízkolegovaných ocelí

při neutronovém ozáření mají vliv pouze na hodnotu aeze kluzu

resp. deformačního napětí; napětí Op-, není těmito procesy

ovlivněno. Vnějším projevem je to tedy situace zcela obdobná

situaci související s vlivem rychlosti zatěžování na vlast-

nosti ocelí a tím i na lomovou houževnatost. V tomto případě

lze pak snadno např. aplikovat pro predikci teplotního průbě-

hu lomové houževnatosti model Ritchie, Knoťt a Rice /14/ za

předpokladu, že se nemění mikromechanisaus poruSení (trans-

krystalický na interkrystalický). Podle tohoto modelu závis-

lost K I C na teplotě a rychlosti zatěžování je dána vztahem

(explicitně odvozeného Chellem a Currym /2/)
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1/2 _fCF

käe ^ je parametr vyplývající z Hutchinsonova řešení /15/
napjatosti v plastické zóně u čela trhliny, N je koeficient
zpevnění při vyjádření tahového diagremu Remberg-Osgoodovýa
vztahem (•£- = jr- + tf(ír-) ), X je rozměr procesní zóny (nezá-
visí na T i £).eZe vztlhu vyplývá, že teplotní průběh K I C je
určen výhradně průběhem a hodnotou funkce Re(T, t). Ka obr. 1
uvádíme jako experimentální potvrzení vztahu (2) výsledky zí-
skanými při vyšetřování vlivu K, v rozmezí od (6,2 - 2,3.10'')
KPaa /£s TIB průběh lomové houževnatosti (ocel 2,25 Cr-IKo,
Re(20°C) = 308 irPa).

Pro stanovení teplotního průběhu K I C po různých dávkách
neutronového toku <J> je nutno znát funkci Re(T, <t>). Teplotní
průběh K j C lze určit ze vztahu (2) případně greficky (obr. 2).
S jistou aproximací lze určit i posuv &?: jako funkce <J>. Na
obr. 3 je uveden z práce Parkse /9/ experimentální důkaz plat-
nosti vztahu (2) pro predikci teplotního průběhu lomové hou-

IQ 2

ževnatostí po ozáření neutronovým tokea (J) = 4.10 7 n/cn pro
ocel A 533BC11.

Ve vztahu (2) je o*CF chápáno jako deterministická veli-
čina. Ke stejným výsledkům však vede i statistická koncepce
štěpného porušení popuštěných xaartenzitických i bainitických
struktur /\2/»

Literatura:
/1/ AS:£E Code, Section III, Dodatek G; /2/ Interatomenergo,
Normy resčeta na pročnost oborudovanija i truboprovodov AES.
Terna 38.434.55-84; /3/ COTTRELL, A.H.: Trans. AUffi 212(1958),
192; /A/ HOLZKANN, li. a kol.: Výzkumná zpráva VZ 732/864, ÚFH
CSA", Brno 1986; /5/ CHELL, G.G., CURRY, D.A.: Mechanics and
Mechanisms of Cleavage Fracture, In Developments in Fracture
Mechanics-2, ed. C G . Chell, S. 101, Applied Science Publis-
hers, London 1981: /6/ EEREiJIN, F.M.: Ketallurg. Trans. A,
Vol. 14AÍ19&3), 2277; /!/ VLACH, 3.: Kandidátské disertační
práce, UFM ČSAV Brno, 1973; /B/ FISHER, S.B., BUSKXLL, J.T.:
Int. J. Pres. Ves. Piping 27(1987), 91; /9/ PARKS, D.W.:Trans.
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Ketaíurg. Trans. A, 10A(1979). 861; /11/ Norstron, L.A.,
VINGSBO, O.: Ketel Science, U(1979), 677; /12/ KUDHERI, M.,
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PROVOZNÍ DEGRADAČNÍ ?RCCESY A JEJICH VLIV SA f'ÁTERlÄLY

ZÁŘÍZEKÍ J3

Ing. Václav 5 r a j e r

SIGLÍÁ Výzkumný ústev, Olomouc

Státní podnik SIGKA koncern Olomouc patří mezi rozhodu-

jící čs. výrobce z&řízení pro jaderné elektrárny. Vyviruta

a vyráběna jsou speciální čerpadla & armatury primárního

i sekundárního okruhu, hlavní cirkulační potrubí primárního

okruhu a další komponenty, a to pro jaderné elektrárny typů

VV3R-Í4C, 7VEE-10G0 a RBĽK-IQOO. V rámci vývoje těchto zaří-

zení musela být vyřešena celá řada náročných technických

otázek.

1.0 it'odel porušování s vlivem degradace

Požadavků, které musí být při vývoji komponent pro

JS respektovány je celá řada a není únosné je zde rozebí-

rat. V* případě komponent tiskových, okruhu je v podstatě

možno požadavky shrnout v nejobecnější podobě do dvou

okruhů: na požadavky vyplývající z potřeby zajistit

plnění

1. pasivní funkce komponenty - udržení těsnosti a celistvos-

ti tlakových okruhů J2

2. aktivní funkce komponenty - tj. podržení funkční

schopnosti, V praxi je oběma otázkám věnována vyseká

pozornost i když otázky zajištění pasivní funkce

jsou do jisté míry nadřazeny problematice zajištění

aktivní funkce.

i-ieuvazujíli-se straty těsnosti způsobené způsobené

z jiných důvodů (selháním ucpávek, těsnč-r-í apod.), puk ke

ztrátě těsnosti dochází v důsledku procesu poškozování

v materiálu konetrukce. Určujícím rr.ezr.im staven-, při kte-

rém dojde k narjr^ní -jasnosti (tj, ztrát? pasivrí fur.kce),



nu S e býc buď r.e z ní stav lomu nebo mezní stav trhliny

(rozurr.í se průchozí trhliny, která ale naveda k rozdelení

áílce r.a několik částí), riavní procesy, které iT.ohou vést

ke z-̂ ráte tesnosti, mohou byt v zásadě tři:

V stabilní rust trhliny (únavové, korozní atd. )

2/ houževnatý lom 2 přetížení

3/ nestabilní křehký lom

Osr.ací-li se u kvantitativní míra poškození elementu

objemu tělesa, pak podmínku pevnosti (podmínku určující-

ho mezního stavu) lze sapsat ve tvaru

u - L W (1)

kde Û-rj je kritická hodnota poškození. Rychlost poškozo-

vání materiálu ú závisí na řadě interních (materiálovš-

-technoiogickych) a externích (provozní zatěžování, vliv

prostředí a samotné konstrukce) faktorů, na case a na do-

du/dt = ú(t) = ú (IF,3?,u,t) (2)

To znamená, že ze vztahu (1) lze nalézt kritickou hodno-

tu libovolného z externích, příp. interních faktoru, ča3u,

či stupně poškození, při které (jsou-li ostatní vlivy

konstantní) je podmínka (1) splněna. Ze vztahu (2) plyne

u(t) = u o +fú(t) dt (3)

V obecnéra případě lze pro U ^ p°sát vztah obdobný ke

vztahu ( 2 ) . .. ... _ • _ A ř T p _ , „ »
d Uj^/dt - o m - U K R UF, E--, J i í R , t )

(4)

Situace je schematicky znázorněna na obr. 1.

Účinkem provozních a zatěžovacích externích faktorů se

rozvíjí dvě navzájem spojené stránky procesu poškozová-

ní:

1. Vzniká a rozvíjí se silně nehomogenní pole lokálních

nevratných deformací a následně pole poruch soudrž-

nosti materiálu /trhlin/. Děj by bylo raolné nejade-

kvátněji popsat lokální distribucí součtové energie
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pohlcené materiálem a stupeň poškození je pak charak-

terizován polem vnitřní energie. Tento proces je v

obr. 1 reprezentován křivkou u(t).

2. Kastávající změny v přetvářné schopnosti materiálu,

které se projevují v lokálních změnách kritické

energie, potřebné k vytvoření nové volné plochy v tě-

lese, tzn. s rostoucí dobou provozu dochází ke směném

odporu proti porušení. Proces snižování houševr.atosxi

či pevnosti materiálu znázorňuje křivka degradace ma-

teriálových vlastností lU^ = tfjrjjťO*

Fyzikální limit životnosti t„^ je dán podmínkou mez-

ního stavu (1) a odpovídá průsečíku křivky rostoucího

poškození u(t) s křivkou mezního stavu lokální (globální)

pevnosti o ,j.\

"ez technického Života bude ovlivněna dalšími fakto-

ry (volbou koeficientu bezpečnosti, výběrein výpočtovéno

-r.esr.ino stavu e. jeho pod:r.í̂ ky atd. ).

í.-br. i: dcsařfrr.í .T.ez.stt
. . . . • > _ - . . • • • , - ' _ , , „ j . . - _-«_..•

* - • , " • - . - . v . • ' ^ ^ ' - ' • « **

clho se zoz :cĽe-i:í u ( t ^ &.
de.-^racbLce : ; . < ; . ter iá l .v lcst
i.05*ií U v : . . ( : } . : ^'ivk« U-.̂ C

poškozeni'

*kr

•

*

.'•v::í.: v.'-.": off-"*,-:& T-rc:'.hr:.i:;;

•.'o ^"."Lťsc/é "i: i ri-:T.v".C«T . i: t r»oj:r.6~ ä??c '̂—ď.:c-'r •. če^rt-.ds ce



:;o-.iit̂ :;i /.rihl-.crti, sr.ížerí .2tíiorr:'£.̂ :ií s ľ. hop-.os t i tvírs-
r.í:- ::.i 3tud-?n- c;ti-)- Zla io.>tor casv (dlo.-:" ~ icbé expozice)
::•?:—v.;? roli, n-;Jední se tedy c áigred^^.L ve smyslu před-
eno:;!;;:: posr.ámal-:; výrobními operacemi 35 ale "ne.3tavv.je"
výchozí hladina houževnatosti (resp. pevno-šti) U^^Ct=CO
H -=ii= výchozí úroveň poákcsení u (viz obr, 1).

2/ Provozní degradace, u kieré nutnou podmínkou je dlouhodobé
působení externích faktorů (provozního aatšsování i vlivů
prostředí a samotné konstrukce). Podle Ryse Je možno jemněj-
ší delení provést na:

2a/ Degradační procesy lokalizované na povrch (koroze, k-?-vi-
tace, arose, opotřebení): zde se Ťeáná c specifické íorir.y
ir.rerakoe působícího prostředí a meiteriálu, které vyvolá-
vají poákozcvání materiálu se zahrnutír; obou složek proce-
su podle obr. 1,

2b/ Globální degradační procesy, které assahují víceméně celý
objem materiálu, přičemž dochází ke směnám v jeho přetvář-
né schopnosti, příp. i v mechanizmu porušení (např. radiač-
ní či vodíkové zkřehnutí). Tyto procesy jsou charakterizo-
vány tin, že ke změně odolnosti materiálu proti porušení
dochází účinkem polí prostupujících objem materiálu (teplot-
ní, radiační, deformační), lze je studovat s vyloučením
vlivu poškozování materiálu (tj. při u=0). Jedná se o de-
gradaci materiálu v užším slova smyslu.

3.0 Odolnost proti křehkému porušení
Nejnebezpečnějším případem procesu porušení vedoucím ke

ztrátě těsnosti, je křehký lom. Základním přístupem zabezpe-
čení odolnosti proti tomuto typu porušení u sovětských i čs.
J2 je teplotní přístup, doplňovaný dále o lotnove-mechanické
hodnocení. Zatímco v případě lomově-iriechanického přístupu
lze podmínku pevnosti (1) v přijatém výpočtovém modelu snadno
konkretizovat do známé podoby K~ÍV,Í) = K I C(T,t), u teplotní-
ho kriteria je výpočtový model založen na empirických korela-
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cích. Kriteriáiní hodnotou tu je tranzitní teplota vrubové
houževnatosti - tav. kritická tedota křehkosti T v, a podmínka
(1) se zapisuje ve tvaru T = T^ Ť 30 C, kde T je nejnižší pro-
vozní teplota. Zde levá strana rostoucí míru poškození materiálu
nijak nezohlednuje (mj. pro obtíže popisu procesu nukleace trh-
liny), zať'mco pravá strana bere provozní degradaci houževna-
tosti do úvahy zahrnutím posuvů přechodové teploty

Tk " ho + * T k * + * TkT + ô Tk? ( 5 )

Zde T- .je kritická teplota křehkosti pro výchozí stav materi-

álu a A T.̂.. representují posuvy této teploty vlivem působení

jednotlivých degradačních procesů (cyklické deformace, teploty

a radiace), z nichž každý je vyšetřován odděleně. Ve skuíečh.-o.sti

se jedná o synerrisliý součet, &.le vzhledem k neznalosti jehc zC~

kor.itostí je ve v s tah u (5) požito lir.eární superpozice dílcích

příspěvku.

V případě základních materiálů komponent SI3:<iA pro CE, kte-

ré :;pjsou vyctaver.y účirúců-n r.eutronového záření,'byl vyšetřován

vliv zbývajících dvou degr&daSních procesů ze vztahu (5) pro

všechny materiály hlavních dílců v rámci atestačního programu.

Posuvy A x v , a A l > v byly stanoveny pro 1, resp. 2 degradované

stavy materiálu (35O°C/zpravidla 3C00 hod., resp. nakumulovaná

jeanostraixns plastická deformace 11i & 3"í). Příklad zjištěných

přechodových křivek pro ocel 12 020 je uveden na obr.2. ?ro

tento případ byly posuvy kritické teploty křehkosti stanoveny
?;.T = 0= 0°C

KCV 3<Xh
[Jen**]

200

100

= +2C°C. 3 ohledem na význam těchto

těchto charakteristik je ns

zbytné jejich doplnění.

Obr.2: Přechodové křivkv oce-
li 12 020:
4- - stav výchozí
2 - po s t á r n u t í J:-j°0/3CC.-Choä.
3 - co cyklic-réíij noskozerí

\€ = 3f.O

-to -20 0 20
TEPLOTA [CC ]
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