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Problematika materiálů pro
jaderné elektrárny je dnes již
samostatným vědním oborem nesmír-
ně složitým a rozsáhlým. Protože
však jaderné elektrárny prodělá-
vají nesmírně rychlý vývoj z hle- -
diska typů, odráží se tato skuteč-
nost i na rychle se stupňujících
požadavcích na hutní polotovary.
Rovněž názory na vhodnost různých
typů ocelí a slitin se částečně
mění postupným získáváním zkuše-
ností z funkční služby v elektrár-
nách.

Shrnutí podkladů a znalostí
o materiálech pro jadernou energe-
tiku by vyžadovalo vydání nesmírně
obsáhlé knihy, která by se však
při rychlém tempu rozvoje tohoto
odvětví dostala ke čtenáři již za-
staralá. Jediná cesta publikování
lídajů o dané problematice je vydá-
vání monotematických článků k jed-
notlivým problémům, což se v sou-
časné době děje u nás i v zahrani-
čí. Poradenská příručka č. 17 Po-
radny pro užití oceli při TEVÖH si
proto nedělá nároky na komlexní
zpracování. Přináší přehled důleži-
tých údajů o ocelích a slitinách
pro vybrané komponenty jaderných
elektráren s přednostním přihlédnu-
tím k lehkovodnímu typu reaktoru
WER. V tomto dílu příručky jsou
zpracovány ddaje ze zahraničí,
vlastní čs. zkušenosti budou náplní
dalšího dílu.
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if.

ÚVOD

Nauka o materiálu pro jadernou energetiku tvoří dnes již

v celém světě samostatný vědní obor. Různé typy elektráren vy-

žadují podle funkčního namáhání i volbu odlišných druhů ocelí,

od nízkolegovaných konstrukčrich přes vysokolegované až po sli-

tiny. Vývoj ocelí a slitin je proto v jednotlivých zemích vyrá-

bějících jaderná zařízení určován bezprostředně jejich budova-

nými typy. Rozsáhlý výzkum i realizace mírového využití jaderné

energie v SSSR dává reálný podklad pro spolupráci i ostatním

zemím RVHP. Sovětská věda a technika dovedla úspěšně zakončit

výzkum a vývoj provozním zavedením varných uran-grafitových re-

aktorů kanálového typu a pak především tiakovodních reaktorů

voroněžského typu.Jejich ověřené výhodné technické a ekonomické

vlastnosti byly pak podkladem pro výstavbu vlastních voroněž-

ských elektráren v zemích RVHP za vydatné podpory a spolupráce

sovětských specialistů. V současné době jsou to vodo-vodní e-

lektrárny WER-440, v blízké budoucnosti WER-1000, později

snad i další,typy o ještě vyšším výkonu.

V SSSR se rovněž úspěšně vyvíjejí reaktory s rychlými neu-

trony , které tvoří nezbytný, další stupeň k řešení hospodárného

využívání omezených zásob drahých jaderných paliv. Ze dvou vý-

vojových alternativ těchto reaktorů, tj. chlazených plynem či

tekutým sodíkem, má druhá značný vývojový náskok a úspěšně se

v SSSR již v průmyslovém měřítku realizuje. I ČSSR má na tomto

vývoji podíl, zejména v oblasti konstrukčního řešení parogenerá-

torů. Komerční jednotka prvního rychlého reaktoru chlazeného so-

díkem by měla být v ČSSR realizovaná okolo roku 1990.

Ve vyspělých kapitalistických státech se v současné době

vyvíjí a staví řada různorodých druhů reaktorů od grafitových

plynem chlazených s přírodním uranem přes vysokoteplotní rovněž

plynem chlazené až po tlakovodní chlazené ä moderované těžkou

vodou na přírodní uran, varné typy lehkovodních reaktorů aj.

Probíhá úspěšný vývoj a zavádění reaktorů s rychlými neutrony.
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fl V souvislosti s těmito výzkumnými a vývojovými pracemi

§ vychází ve všech zemích, které se na nich podílejí či alespoň

\-\ realizují jejich část, veliké množství publikací s materiálo-
h:; vou problematikou. Jsou zaměřeny bu3 na materiálové otázky
S komponent jednotlivých variant provozních nebo experimental-
ly nich jaderných elektráren,či na možnost využití jednotlivých
;;• druhů ocelí pro různé úseky při stavbě centrál a v neposlední
^ řadě i na širší navazující problematiku. Na druhé straně se
v? objevují i publikace s velmi úzkým zaměřením, uvádějící pouze
% výsledky dosažené při zkoumání vlastností a chování jedné oce-
šl ' li v závislosti na některé rozhodující vlastnosti, např. ko-
;:;; rozní odolnost oceli v teplosměnném mediu. Řadu nových infor-
: mací přinášejí rovněž sborníky z mezinárodních konferencí, je-
| jichž cílem js výměna informací o dosažených výsledcích a zku-
f lenostech. V současné době vydává i řada zahraničních výrobců
: hitních materiálů katalogy ocelí pro jadernou energetiku a
\,:: další firemní brožury propagující metalurgické výrobky, včetně
: navařovacích materiálů a také některé strojírenské součásti
£ pro výstavbu elektráren.

,: Při zpracování všech dostupných literárních podkladů
v oblasti jaderné energetiky pro potřebu celé ČSSR je rozhodu-

: jícím pracovištěm ústřední informační středisko pro jaderný
f program tfstavu jaderných paliv na Zbraslavi, řízené ČSKAE. Ob-

last činnosti tohoto střediska je velmi široká a otázkám mate-
' riálů je tudíž věnována jen úměrně malá část.

i Přitom jaderná energetika se již stala velmi významným
strojírenským oborem,ve kterém jsou zaměstnány stovky a v blíz-
ké budoucnosti budou zaměstnány tisíce konstruktérů, výpočtářů
a technologů. Bez konkrétních znalostí požadavků, které jaderná
energetika klade na materiál a jeho technologické zpracování,
nelze předpokládat úspěšný vývoj tohoto oboru.

Proto považoval Technickoekonomický výzkumný ústav hutního
průmyslu v Praze za účelné zařadit v rámci své poradenské služ-
by mezi vydávané příručky i jednu s tematikou materiálů pro ja-
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děrnou energetiku.

V předkládaném I. dílu příručky jsou shrnuty nejdůleži-

tější zahraniční zkušenosti v oblasti materiálů pro jadernou

energetiku. Je samozřejmé, že nebylo z časových a kapacitních

důvodů možné a z hlediska přehlednosti ani účelné zpracovat

všechny údaje, které jsou dostupné. Proto se autorský kolektiv

ujal obtížného úkolu vybrat a zhodnotit jen některé, při čemž

se řídil zejména hlediskem plánovaných směrů kooperační účasti

SSSR při výstavbě jaderných elektráren v ČSSR a ostatních ze-

mích RVHP. Aby se mohl autorský kolektiv dobře zhostit tohoto

obtížného úkolu, byly do něho na doporučení rozhodujících če-

skoslovenských podniků, tj. Škoda Plzeň, Vítkovice-Železárny

a strojírny Klementa Gottwalda, n.p. Ostrava a Spojené ocelár-

ny n.p. Kladno vybráni specialisté, kteří se danou problemati-

kou již od počátku zabývají.

Příručka shrnuje vybrané zahraniční údaje o nízkolegova-

ných i vysokolegovaných ocelích a slitinách pro jadernou ener-

getiku, zejména pro hlavní komponenty lehkovodních a rychlých

reaktorů. Podává přehled c způsobech výroby popisovaných ocelí

a slitin, o jejich vlastnostech, zejména se zaměřením na funk-

ční namáhání. Je věnována i pozornost otázkám svařování, nava-

řování páskovými elektrodami a kontrole jakosti. Protože ně-

které zahraniční oceli nemají v ČSSR svůj přesný ekvivalent,

je ponecháno v příručce jejich původní označení.

Příručka je určena všem pracovníkům., zabývajícím se

v ČSSR problematikou materiálů pro jadernou energetiku, dále

i projektantům, konstruktérům a technologům k prohloubení zá-

kladních informací. Význam jaderné energetiky pro naše národ-

ní hospodářství a důležitá úloha kterou sehrávají materiály

pre její výstavbu je důvodem, aby TEVÖH pokračoval ve vydává-

ní dalších dílů této příručky. Jedním z podkladů, který roz-

hodne o účelnosti jejich vydání, bude i zájem a ohlas u čte-

nářů.
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1. ZÁKLADNÍ PRINCIP FUNKCE JADERNÝCH REAKTORS

1.1. ÚVQd

Rozvoj společnosti je závislý na energii. Fosilní

paliva při současném tempu těžby budou v podstatě v tomto

století vyčerpána, takže je nutno je nahradit novými zdro-

ji.

Jaderná energie přes svoji krátkou existenci jako

energetický zdroj /první průmyslový reaktor v r. 1953/ pro-

kázala, že je schopna být tímto novým zdrojem a že postupně

2ajistí energetické potřeby lidstva na několik příštích

století. V první fázi. bude využívána energie štěpení ato-

mových jader, později to bude energie termonukleární syn-

tézy.

V současné době jsou provozovány a budovány jaderné

reaktory, pracující s termálními neutrony, které dosahují

vysoké technické úrovně o jednotkovém výkonu až 1300 MW.

Jaderná energie je převážně přeměňována ze své výchozí po-

doby /energie tepelná/ na energii elektrickou. Částečně je

jaderná energie využívána také pro výrobu tepla pro městské

vytápění a potřeby průmyslu.

1.2. Jaderná reakce a její praktické užití

V současné době je možno boiribardováním prvků různými

částicemi vyrobit libovolný prvsk, avšak praktické využití

především pro energetické účely má štěpení uranu /resp.

plutonia/. Při splnění určitých podmínek pohltí jádro Stě-

pitelného prvku neutron a ten způsobí jeho rozštěpení na

dvě nebo více částí. Tento proces je doprovázen silným

radioaktivním zářením a emisí neutronů, která jsou iniciá-
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tory dalšího štěpného procesu. Při 1 štěpení dochází

k uvolnění energie cca 2OO MeV, která se projeví ve svém

okolí jako energie tepelná. K získání energie 1 j* je zapo-

třebí 3,1 . 10 štěpení. Rozštěpí-li se např. 1 gram ura-

nu 235 získáme 86,2 . 106 kJ.

Zařízení, ve kterém se vyrábí štěpením uranu /nebo

jiného štěpitelného prvku/ tepelná energie, nazýváme

jaderným reaktorem. Toto zařízení musí být uspořádáno tak,

aby vyrobené teplo mohlo být z něho odváděno a aby jeho

provozování neohrožovalo personál i okolí. Palivo je roz-

místěno v reaktoru v určité geometrii a teprve za přítom-

nosti látky pro zpomalování neutronu, tzv. moderátoru, může

docházet ke štěpnému procesu. Množství paliva, při kterém

v tomto prostředí proces samovolně probíhá, se nazývá kri-

tická hmota. K zabránění nekontrolované řetězové reakce,

která nastává např. v atomové bombě, jsou umístěny v reak-

toru látky, které absorbují přebytečné neutrony a změnou

táto absorbce řídí výkon reaktoru. Pro přenos tepla z reak-

toru do parogenerátorů nebo přímo na turbínu se používají

látky s vysokým tepelným obsahem a s nízkou čerpací prací,

ale kromě ostatních obvyklých vlastností tepelných medií

musí mít vhodná nukleární vlastnosti - tj. nesmí pohlcovat

neutrony, nesmí se rozkládat radioaktivním zářením ap.

1.3. Využití paliva, jeho druhy, srovnání s fosilním palivem

V tepelných reaktorech se používá jako paliva U 235,

U 233 a Pu 239. Izotop 235 se vyskytuje v přírod-

ním uranu v množství 0,72 %, ostatní uvedená prvky se v pří-

rodě nevyskytují, ale vznikají v reaktorech z jiných prvků

reakcemi s neutrony. U 233 vzniki z thoria 232 a Pu 239

z uranu 238. Při rozštěpení 1 gramu těchto prvků v reaktoru
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za den lze získat výkon asi 1 .*1W. Ekvivalentní množství

fosilního paliva je u topné nafty 2300 kg, u energetického

uhlí 7644 kg, u svítiplynu 6450 m atd. Z tepelného reak-

toru lze využít teto energie jen asi 1 %, vyšší a ekonomická

využití na asi 90 % lze dosáhnout v uzavřeném cyklu u

rychlých reaktorů.

V zemské kůře je soustředěno na 10 tun uranu. Oceá-

ny obsahují 10 miliard tun a z nich 4 miliardy tun je možno

získat za náklady do 30 #/lb tUO«, což je hodnota, do které

je ještě ekonomicky výhodné se těžbou zabývat. Pro současný

reaktor je ekonomicki používat uranu, kde náklady nepřesa-

hují 10 $/Ib U-jOg. Otázkou dostatku uranu pro rozvoj jader-

né energetiky se zabývají všechny zainteresované státy a

podle současných informací bude dostatek uranového paliva

i v dalších obdobích.

J
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2. REAKTORY

Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém vzniká teplo

štěpením těžkých prvků. Vyrobení teplo je odváděno z reak-

toru do zařízení vyrábějícího elektřinu, nebo je zužitkováno

pro průmyslové dčely a vytápění..

2.1. Typy reaktorů

A1- ;-

0

V?;-

Typy reaktorů lze rozdělit podle různých měřítek:

Podle energie neutronů - termální

- epitermální

- rychlá

' x/

Podle uspořádání paliva a moderátoru '

- homogenní

- heterogenní
Podle účelu použití - výzkumné

- školní

- energetické

- množivd

- transportní aj.

Podle druhu moderátoru - grafitová

- těžkovodní

- lehkovodní

- organické

x/ Moderátor je látka, ve které jsou neutrony zpomalovány
/moderovány/ až do hodnot energie, kdy se zvětší pravdě-
podobnost štěpného záchytu /u termálních reaktorů/.

Poznámka: Je-li v textu uváděn výkon v MW, je tím vždy míněn
výkon elektrický*, výkon tepelný je uváděn v MWfc.
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Podle druhu chladivá - plynem chlazené

- těžkovodní

- lehkovodní

- sodíkové

- organické aj.

Pro průmyslové využití mají význam energetické reak-

tory. Zhruba do r. 1985 budou z převážné většiny budovány

a provozovány reaktory termální. V současné době se nejví-

ce používají následující typy reaktorů /jsou uvedeny insta-

lované výkony v GW/:

Typ reaktoru

Maguox /V.B./
/grafit, plyn, nízkoteplotní/

Lehkovodní /USA, Evropa, Ja-
ponsko, aj./
/voda, voda, tlakové nebo varné

Těžkovodní /Kanada, Indie aj./
/těžká voda, různá chladivá/

Vysokoteplotní /USA, NSR, V.B.,
Japonsko/
/grafit, plyn/

Instalovaný výkon
19?0

7,0

16,6
/

1,0

0,1

1975

11,0

83,0

6,1

1,6

V GW
1980

12,6

201

15,5

17,3

V osmdesátých letech se očekává rozvoj rychlých reakto-

ru, jejichž konstrukce se ustálila na sodíkem chlazený typ.

2.2. Základní systémy jaderných centrál

Chceme-li zužitkovat teplo, kter-S vzniká v jaderném

reaktoru, je nutné je z reaktoru odvést a vhodně proměnit.
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2.2.1. Jednookruhové systémy

Na principu jednookruhového systému jsou stavěny varné

reaktoru /BWR/. Chladivo v reaktoru se přeměňuje v páru,

která je vedena přímo na turbínu ; výsledkem je výroba

elektrického proudu v generátoru. Určitou modifikací jsou

jaderné výtopny, kde primární pára ve výměníku vyrábí teplo

pro centrální systém vytápění, popř. také páru pro průmyslo

vé procesy. Systém varného reaktoru je znázorněn na obr.

2.1.

V širokém měřítku jsou na tomto principu budovány varné

lehkovodní reaktory /společnosti General Electric, KWU,

ASEA aj./, ojediněle varné těžkovodní reaktory /např. v An-

glii SGHWR/.

2.2.2. Dvouokruhové systémy

Dvouokruhový systém je základem řešení ostatních typů

termálních reaktorů, z nichž dominující roli hrají tlako-

vodní reaktory /PWR/. Na rozdíl od varného reaktoru nemění

chladivo ohřívané v reaktoru PWR své skupenství. Přenáší

teplo do parního generátoru, ve kterém je teprve vyráběna

pára pro turbínu či výměníkovou stanici dálkového vytápěn '.

nebo pro průmyslovou výrobu. Schema reaktoru s dvěma okru-

hy je znázorněno na obr. 2.2.

Tento dvouokruhový systém se používá u anglických magnbxo-

vých reaktorů, ostatních plynem chlazených reaktorů, těžko-

vodní ch reaktorů a lehkovodních reaktorů. Hlavní výrobci

jsou Westinghouse, KWU, SSSR, Japonsko, Kanada, Velká Bri-

tánie.
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2.2.3. Třiokruhové systémy

Systém tří okruhů je používán u rychlých reaktorů

proto, že primárním chladivém je sodík, který se během

provozu stává silně radioaktivním. Vzhledem k jeho vlast-

nostem při styku s vodou a již zmíněné aktivitě vkládá

se mezi primární okruh se sodíkem a terciální parní

okruh okruh s neaktivním sodíkem. Použití sodíku bylo

voleno pro vysokou specifickou tepelnou energii v aktivní

zóně rychlého reaktoru a ekonomií vyplývající z dimenzová-

ní primárního a sekundárního okruhu. Na obr. 2.3 je

znázorněno schema reaktoru se třemi okruhy.

Jediný rychlý energetický reaktor je v provozu v SSSR

/35O MW/, v USA, Francii, Velké. Británii jsou provozovány

prototypy o menším výkonu.

2.3. Lehkovodní reaktory

Oba typy lehkovodních reaktorů BWR a PWR budou v roce

1980 krýt dohromady kolem 85 % celkového instalovaného vý-

konu jaderných elektráren, zatímco na těžkovodní reaktory

budou připadat pouze 3 % a na všechny ostatní koncepce reak-

torů dohromady asi 12 %. Toto zastoupení reaktorových typů

se však změní se zavedením rychlých reaktorů. V r. 1990

klesne podíl lehkovodních reaktorů již na 60 %, zatímco

30 % bude připadat na rychlé reaktory.

2.3.1. Varné reaktory

Vývoj varných reaktorů začal v SSSR a USA začátkem pade-

sátých let. V r. 1954 byla spuštěna v Obninsku první jaderné
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1
elektrárna o výkonu 5 MW, v USA v r. 195? první 20 MW

jaderná elektrárna. K dnešnímu stavu technologie varných

reaktoru se dospělo postupným zdokonalováním.

Reaktory první generace užívaly ještě principu přiro-

zené cirkulace /Kall 15 MW, Humboldt Baý 50 MW/. Druhá

generace byla charakterizována systémem přímého cyklu, kte-

rý byl poprvé instalován ve velké jaderné elektrárně Oyster

Creek /500 MW - 1964/. V dalším roce byly v 800 MW reaktoru

Dresden-2 poprvé použity vnitřní ejektory. Protože z tech-

nického hlediska není nutné odvádět chladivo z tlakové ná-

doby ven, byla vnější cirkulace s nevýhodoou velkých hrdel

pod horní hranicí aktivní zóny nahrazena částečnou vnitřní

cirkulací pomocí ejektoru, umístěných v mezikruží mezi

obálkou aktivní zóny a tlakovou nádobou. Výhodou- vnitřní

cirkulace je mj. malá spotřeba energie na servis elektrár-

ny a především bezpečnostní vlastnosti /žádné vnější potru-

bí, malé podtlakové komory systému snížení tlaku aj./.

2.3.1.1. Hlavní komponenty BWR

Jaderná elektrárna s BWR se skládá z jaderného systému

dodávky páry a pomocných i přidružených systému nutných

k provozu, kontejnmentu se systémem snížení tlaku, dále

z částí shodných s konvenční elektrárnou, tj. z turbíny,

generátoru a ostatních systémů sekundárního okruhu.

Rozměry a váhy nádob pro reaktory o výkonu 600 MW

a větším vedly k tomu, že se nádoby dokončují až na stavbě

provedením jednoho nebo více obvodových svarů. Váhu tlaková

nádoby pro reaktory o výkonu 1300 MW, jejíž vnitřní průmér

je 6,78 m, výška 22 m a váha 790 tun, je možno snížit na

maximální přepravní váhu 240 tun, provedou-lx se na místě

dva svary ve spodní válcovd části.
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Zvláště důležité jsou systémy havarijního chlazení

a systémy odvádění zbytkového tepla z reaktoru, nebo£ musí

zvládnout všechny představitelní havárie spojené se ztrátou

chladivá. Na tyto systánvy jsou kladeny velmi přísné požadav-

ky s ohledem na kontrolu kvality, spolehlivost provozu a

předimenzování.

2.3.2. Tlakovodní reaktory

Z celkového počtu v současné době provozovaných, budo-

vaných a objednaných jaderných elektráren bude 56 % vyba-

veno tlakovodním reaktorem.

První komerční jadernou elektrárnou s reaktorem PWR

byla Shippingport o výkonu 68 MW, spuštěná v r. 1957.

V r. 1961 byla spuštěna velká zkušební elektrárna Yankee

o výkonu 134 MW, v r. 1963 sovětský reaktor WER 210 MW

atd. V r. 1974 byl v USA spuštěn reaktor o výkonu 1060 MW

a v NSR o výkonu 1300 MW,

Různé výkony si vyžádaly velký počet nových konstruk-

cí součástí aktivní zóny, tlakové nádoby, čerpadel a budo-

vy reaktoru.

•Systém výroby páry u tlakovodních reaktorů je konstrukč-

ně složitější následkem nutnosti dvouokruhového systému

místo přímého cyklu ve varných reaktorech. Všichni výrobci

používají v podstatě stejné koncepce. Primární okruh je

tvořen reaktorem, kompenzátorem objemu a cirkulačním

smyčkami. V každé smyčce je parní generátor, cirkulační

čerpadlo, popř. uzavírací armatury. Tyto části jsou spoje-

ny primárním potrubím, jehož průměr a dimenze se stanoví

podle parametrů chladivá, počtu smyček a dispozičního

uspořádání.
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te 2.3.2.1. Hlavni komponenty PWR

Nejtěžší komponentou jaderného systému je tlaková

nádoba reaktoru. Váha tlakové nádoby neroste přímo úměrně

s výkonem, což je způsobeno vzrůstem specifického objemo-

vého výkonu. Tlaková nádoba pro reaktor o výkonu 13OO MW

dosahuje celkové váhy 490 tun, přičemž vnitřní průměr je

5 m a výška 13,2 m. Nádoba je vyrobena z uhlíkové oceli,

vnitřní povrch je pokryt nerezavějící výstelkou. Vnitřní

části jsou z austenitické oceli.

Vývoj PWR směrem k vyšším výkonům je spojen se zvětšo-

váním výkonů smyček a z toho plynoucím zvětšováním kapaci-

ty hlavních cirkulačních čerpadel. V současné době se použí-

vají čerpadla o průtoku více než 20 000 m /hod. s výtlačnou

výškou nad 100 m. Zajímavostí konstrukce těchto čerpadel

je bezkontaktní ucpávka s kontrolovaným únikem čerpaného

media a velká setrvačnost potřebná pro doběh čerpadla po

výpadku elektrického napájení.

Jednotkový v-*hon parních generátorů je omezen veli-

kostí těles a trubkovnic. Převážně se používají vertikální

parní generátory s vnitřními teplosměnnými trubkami přímý-

mi nebo ve tvaru U. Horizontální parogenerátory jsou použí-

vány v reaktorech sovětské konstrukce WER.

Kompenzátor tlaku /objemu/ je tlaková nádoba, jejímž

dkolem je vyrovnávat tlak v primárním okruhu jaderné elek-

trárny. Tato kompenzace je docilována měnící se vrstvou

plynu nebo páry v nádobě. V případě parního polštáře jsou

v nádobě zabudovány topné vyhřívací elektrické články a

sprchovácí systémy.

Potrubí menších průměrů /do 500 mm/ jsou vyráběna

z austenitické oceli, vyšší prtfntčry z uhlíkové oceli

s nerezavějící vnitřní výstelkou.
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2.3.3. Vývojové směry lehkovodnich reaktorů

Vývoj lehkovodnich reaktorů postupuje ve dvou směrech:

významné zlepšení reaktorových ochranných systémů a kompo-

nent reaktoru konstruovaných pro snadnou inspekci a vyšší

spolehlivost a redundance havarijních systémů bezpečnostního

vstřikování a odvodu zbytkového tepla.

Jedním z nejdůležitějších cílů vývoje je zmenšit rozmě-

ry vlastního reaktoru a zároveň dosáhnout žádaného výkonu.

Hledají se cesty, jak zmenšit rozměry a váhu tlakových ná-

dob, vnitřních částí jader, reaktoru a palivových článků,

a tím snížit i investiční náklady. Jakékoliv zmenšení roz-

měrů tlakové nádoby je doprovázeno snížením objemu vody

uvnitř této nádoby. Zvýšení výkonové hustoty pak vede k dal-

ším úsporám nákladů, poněvadž projektový tlak v kontějnmentu

může být snižován úměrně k objemu vody v reaktoru.

Postupné zvyšování jmenovitých výkonů energetických

jednotek je doprovázeno velmi rozsáhlými vývojovými problé-

my. Jedním z nich je výroba reaktorovi tlakové nádoby.

Tlaková nádoba pro jadernou elektrárnu Obrigheim vá.íila

celkem 195 tun a vnitřní průměr válcovité části byl

3,27 m. Tlaková nádoba pr? jadernou elektrárnu Biblis váží

450 tun při vnitřním průměru okolo pěti metrů. Odchylky od

úměrnosti mszi vahou tlakové nádoby a výkonem reaktoru mo-

hou být přičítány zvyšování výkonové hustoty a lepšímu

využívání materiálu.

Z obrázku 2.4 je zřejmý vztah rozmJrů tlaLových nádob

a jmenovitého výkonu r< aktoru. *

Zatímco první tlakovodní reaktory mely výkonovou husto-

tu 27 kWfc/l, skýtá reaktor v Obrigheirm již 77 kWfc/l a
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Biblis má výkonovou hustotu asi 100 kW /I. Vyjádřeno lapi-

dárně, lze tvrdit, že 3500 MW tepelná energie se vyrábí

v extrémně malém prostoru 4 x 3 x 3 m. Tak vysoká výkonová

hustota je jednou z rozhodujících příčin toho, že lehkovod-

ní reaktory mají v oblasti pořizovacích nákladů proti svým

konkurentům takové přednosti.

Pokroky byly dosaženy také při konstrukci, výrobě

a zkoušení tlakové nádoby.

První tlakovodní reaktor měl výkony smyček okolo

200 MWfc,zatímco nové jaderné elektrárny o výkonu kolem 1200 MW,

jejichž provoz je zahajován v letech 1973 - 1977, mají

výkony smyčky v rozmezí 800 - 1800 MW. - podle toho, zda bu-

de zvolena čtyř-, tří- nebo dvouokruhová koncepce. Vzhledem

k bezpečnostním požadavkům se dává přednost čtyřokruhové

alternativě.

První jaderná elektrárna pracovala s ostrou parou

o tlaku pod 3,92 MPa. Tato hodnota byla v průběhu let

postupně zvyšována na 5,88 MPa, což je hodnota obvyklá

u nyní objednávaných elektr;T ~<=>ri. Je velmi pravděpodobné, že

tlak ostré páry vzroste do roku 1980 na přibližnou hodnotu

7,36 MPa. Tohoto vyššího tlaku páry se může dosáhnout

zvyšováním teploty v primárním okruhu na jedné straně a

zvyšováním tepla předávaného jednotkou povrchu na druhá

straně.

Zvyšování tlaku ostré páry bylo spojeno se zvyšováním

efektivnosti elektrárny. Zpočátku byla účinnost 30 % přija-

telná ;krok, za krokem byla zvýšena na 33 á 34 %. Zlepšení

účinnosti nemá příznivý vliv jen na investiční náklady, ale

působí také na snížení běžných palivových nákladů, které

jsou nepřímo úměrné stupni účinnosti.
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Specifickým problémem vývoje parních generátorů je

dosažení vysokého výkonu na jednotku objemu, lby byl objem

parního generátoru co nejmenší. Zvláštní páče se vyžaduje

při konstrukci odlučovačů vlhkosti, které při vysoké

rychlosti průchodu páry inklinují k nestabilitě a ke ztrá-

tě oddělovacího výkonu. Manipulační otvory pro dálkové ovlá-

dání přístrojů jsou ve Sipoďní části, col umoiiuje co nej-

rychleji určit a eliminovat jakákoliv tuniky z trubkovnice.

Velmi úspěšně bylo vyzkoušeno uzavírání vadných trubek sva-

řováním výbuchem. Tímto způsobem je možná snížit riziko

netěsnosti parních generátorů na přijatelná minimum.

Zásada snadného přístupu za účelem oprav a údržby platí

nejen pro parní generátory, ale také pro vlastní reaktor.

Nutnost inspekce zařízení během odstavení reaktoru resp.

za provozu si vyžádala vývoj zařízení a metod, kterými se

velmi rychle zjistí neporušenost povrchu jednotlivých zaří-

zení primárního okruhu.

Vývoj bezpečnostních systémů je doprovázen rozsáhlými

experimenty a tento směr bude i nadále rozvíjen vzhledem

ke stále se zpřísňujícím předpisům.

Znalosti technická bezpečnosti a dostupná zařízení

umožňují dnes stavět jaderné elektrárny s tlakovodníni

reaktory dokonce i v mostských oblastech. V dalších letech

lze na základě provozních zkušeností očekávat, že dojde

k dalšímu zlepšení konstrukce reaktorových komponent.

PWR o jednotkovém výkonu 2000 MW, výkonu atraktivního v osm-

desátých letsch, bude mít nižší investiční náklady, takie

lze očekávat, že tlakovodní reaktory si udrží své místo

vedle rychlých množivých reaktorů až do konce tohoto století.
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2.4. Tlakovodní reaktory sovětské konstrukce - WER.

Výkonová řada energetických vodo-vodních reaktorů pro

země RVHP byla vyvinuta v SSSR; v provozu jsou bloky

WER-70, WER-210, WER-365, WER-440 a projektovány

WER-500 a WER-1000.

WER-70 je instalován v 1JDR /AKW Rheinsberg/, v pro-

vozu od r. 1965; v poslední době /od r. 1971/ je provozován

již na výkonu 80 MW. Jako prototyp realizovaný v SDR so-

větskými dodavateli slouží také pro účely výukové, ověřova-

cí a experimentální.

WER-21O je první tlakovodní energetický raktor posta-

vený v SSSR v oblasti Voroněž, uvedený do provozu v r.

1964. Další bloky, realizované na tomto místě jsou:

v provozu WER 365 a 2x WER-440 a ve výstavbě WER-1000

s plánovaným uvedením do provozu v r. 1976 - 1977.

2.4.1. Technická data jaderných reaktorů

Základní provozní parametry elektráren W E R jsou uve-
deny v tabulce 2.1.

Technologické schema jaderné elektrárny WER-440 je

dvouókruhové. Primární okruh, radioaktivní, se skládá z vo-

do-vodního reaktoru o výkonu 1370 MWt a 6 cirkulačních smy-

ček. Každá smyčka obsahuje hlavní cirkulační čerpadlo, paro-

generátor, dvě uzavírací šoupátka s elektrickým pohonem a

cirkulační potrubí z austenitické oceli s vnitřním průměrem

500 mm. Schema umožňuje odstavení, ohřev, ochlazení, vy-

prázdnění a naplnění každé smyčky zvlášt.
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Jako chladivá a moderátoru je pro reaktor použito demi-

neralizované obyčejné vody pod tlakem. Kompenzaci tepelných

změn objemu chladivá umožňuje jeden parní kompenzátor a ve-

stavěnými elektrickými ohřívači.

Chladlvo se čistí ve filtračním zařízení, které se

skládá z tepelných výměníků a z iontových filtrů. Vyčerpaný

ionex se vodní cestou dopravuje do zásobníku tekutých odpa-

dů, čistění úniků a dezaktivačních roztoko se provádí

v systému, který se skládá z odpařovacího aparátu, filtrů

s aktivním uhlím a ionexových filtrů. Koncentrovaný zbytek

po odpaření se rovněž ukládá do zásobníku tekutých odpadů.

Výměna paliva se provádí pod vrstvou vody při odstave-

ném reaktoru po sejmutí krytu. Konstrukce umožňuje prová-

dění pro'fylaktickych prací na zatížení i krytu reaktoru

současně s výměnou.

Sekundární okruh, neaktivní, obsahuje parní část paro-

generátorů, turbogenerátory a pomocná zařízení strojovny.

Do sekundárního okruhu také patří ohřívače vody pro vytápě-

ní budov a výrobních objektů.

Parogenerátory vyrábějí nasycenou páru o tlaku 4,61 MPa.

Systém potrubí má kolektor, který umožňuje připojit který-

koli parogenerátor ke kterékoli turbíně. Počítá se také

s možností odvodu páry z hlavního parního kolektoru přímo

do kondenzátorů turbín, čehož může být využito při náhlých

velkých odlehčeních.

Přijaté technologické schema zabezpečuje spuštění,

odstavení i normální chod elektrárny v různých režimech.
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Systém řízení elektrárny počítá :

a/ s centrální kontrolou a dálkovým ovládáním základních

technologických procesů;

b/ s automatickou ragulací vybudovanou na principu sarao-

statných regulátorů;

c/ s místní kontrolou a ovládáním pomocnými systémy.

Technologickou kontrolu reaktorového oddělení a stro-

jovny provádí počítač. Kontrola zvláště důležitých para-

metrů je zdvojena individuálními přístroji.

Zabe»pečení vlastní spotřeby elektrárny je řešeno

v závislosti na důležitosti jednotlivých spotřebičů. Šest

parogenerátorů a dva turbogenerátory s generátory vlastní

spotřeby zabezpečují vysokou spolehlivost bloku ve všech

režimech práce včetně rozpadu elektrické sítě a umožňují

opravu zaříraní při provozu reaktoru.

Konstrukce technologického zařízení a stavební části

jaderné elektrárny a také stupeň kontroly a ochrany vyluču-

jí škodlivé působení radioaktivity na obsluhující personál,

okolí a obyvatelstvo.

2.4.2. WIR-440

Reaktor WER-440 je vertikální válcová nádoba se sfé-

rickým víkem.

Rozměry reaktoru: výška - 24,0 m

průměr - 4,3 m.
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Nádoba reaktoru je svařena z celokováných kroužků

s eliptickým spodním okrajem. Materiál nádoby je nízkolego-

vaná uhlíková ocel s vysokou pevností bez, anebo s antiko-

rozní vrstvou. Nádoba má dvě řady nátrubku o 0 500 mm pro

vstup a výstup chladivá.

Uvnitř nádoby je válcová šachta zakotvená ve vrchní

části. Dno šachty má trubky s hydraulickými tlumiči pro

regulační kazety.

Vstupující a vystupující chladivo je rozděleno šachtou,

která je umístěna na opěrném kroužku nádoby mezi dvěma řa-

dami nátrubku. Do šachty je vložen vyjímatelný koš s aktiv-

ní zónou, který má výšku 2,5 m a průměr 3 m.

Pracovní /nepohyblivé/ kazety jsou uloženy svými konci

do desky vyjímatelného koše. Utěsnění se dosahuje dotykem

těsnícího kroužku na konci kazety s kónickým povrchem ulože-

ní v desce koše. Pracovní kazety jsou centrovány a shora při-

tlačovány deskou bloku ochranných trubek.

Pohyblivé kazety regulačních orgánu mají teplosměnné

plochy konstrukčně podobné pracovní kazetě. Ke spojení

teplosměnné plochy s absorpčním nástavcem regulační kazety

se používá vložené tyče mechanismu regulačního a ochranného

systému.

Na sférickém víku reaktoru jsou smontována pouzdra

mechanismů regulace a ochrany, což jsou vlastně servomotory

regulačních kazet.

Parogenerátory tohoto typu jaderné elektrárny jsou ho-

rizontální, jednotělesováj uvnitř tělesa je umístěna teplo-

směnná plocha, která se skládá z U-trubek. V parogenerátorech
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je také umístěno zařízení na separaci páry.

Konce U-trubek jsou upevněny do válcových trubkových

kolektorů, které tvoří komory vstupu a výstupu tlakoví vody

z primárního okruhu. Oproti parogenerátorům 1. stupně novo-

voroněžské* jaderné elektrárny jsou zde kolektory opatřeny

průchody přes vrchní část tělesa pro možnost kontroly a

opravy místa upevnění trubek shora z centrálního sálu.

Nádoba parogenerátoru je vyrobena z kotlové oceli typu

22 K, kolektory a elektrochemicky leštěné trubky jsou

z austenitické oceli OCH18N1OT.

Základní specifické charakteristiky parogenerátoru:

vyrobené množství páry 450 t/hod. ^

tlak nasycené páry 4,61 MPa

teplota napájecí vody 220 °C

teplosměnná plocha

koeficient přestupu tepla

váha /suchá/

2500 vf

4303 W.m"2.deg

140 t

Používají se vertikální bezucpávková odstředivá čerpad-

la s vestavěným asynchronním trojfázovým elektromotorem

s kotvou nakrátko. Hydraulická část čerpadla se skládá ze

sacího nátrubku, jednostranného pracovního kola letmo ulo-

ženého na hřídeli a z tělasa, z něhož je výstup přes vý-

tlačný nátrubek.

Těleso čerpadla je přírubou upevněno k podstavci s po-

hyblivými opěrnými válečky, které při tepelných změnách

potrubí okruhu umožňují celému zařízení zménu polohy. Pod-

stavec se pohybuje po opérni desce upevncnd v podlaze.

Mezi spodním ložiskem a hlavním lopatkovým kolem je na

hřídeli nasazeno lopatkoví kolo čerpadla samostatného okruhu,

které obstarává cirkulaci chladivá pro mazání a chlazení

J
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ložisek. Okruh chlazení ložisek má chladič. Má také pomocné

čerpadlo určené pro cirkulaci vody v samostatném okruhu při

odstavení hlavního čerpadla. Pro chlazení čelních partií

vinutí pohonu je čerpadlo opatřeno elektrickým ventilátorem.

Objemový kompenzátor je vlastně vertikální válcová

nádoba se sférickými čely. Materiál pláště a čel je uhlíko-

vá ocel prc kotle.

Na horním čele je umístěn vstupní otvor, nátrubek pří-

vodu vody a nátrubek k pojistnému ventilu. Na vnitřní stra-

ně tohoto čela jsou namontovány trubky a vstřikovací tryska

"studeného" chladivá. Na dolním čele je umístěn nátrubek

potrubí spojujícího kompenzátor s okruhem.

Na spodní části pláště je přivařeno 120 nátrubků, do

kterých zasahují bloky ohřívačů. Skládají se z nerezového

válečku, do kterého jsou vmontovány tři trubkové ohřívače

o výkonu po 5 kW. Elektrické zapojení ohřívačů v bloku je

paralelní. Výměna bloků se provádí při odstaveném reaktoru.

K reaktoru je připojeno 6 paralelních cirkulačních

smyček. Potrubím o 0 500 mm je přenášeno teplo z reaktoru

do parogenerátoru a zpět. Kromě p.římých částí potrubí jsou

zde ohyby, kolena a odbočky; všechny tyto části včetně

uzavíracích šoupátek /2 ks na každé větvi/ jsou vyrobena

z oceli OCH18N12T. Úniky vody z armatur jsou dovoleny,

avšak musí být kontrolovány /svod do odpadního systému

radioaktivních vod/.
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2.4.3. W E R 1000 MW

Rozpracované projekty další generace tlakovodních

reaktorů W E R představují bloky WER 1000 MW /I prototyp

ve výstavbě, 1 prototyp ve výwoji/.

Technické schema jaderné elektrárny je rozpracováno

na blokovém principu s použitím reaktorů WER-1000. Před-

pokládá se současná stavba dvou bloků s celkovým výkonem

2000 MW, přičemž každý blok obsahuje reaktor typu WER-1000

a turbogenerátory. V jednom bloku VVER jsou dva turboagre-

gáty po 500 MW.

Centrála WER-1000 MW má tepelný výkon 2940 MW při hru-

bé účinnosti 34 %.

Pracovní tlak v primárním okruhu je 16,67 MPa, teplota

vody na vstupu je 295 °C a na výstupu z aktivní zóny 331 °C,

tlak suché nasycené páry na výstupu z parogenerátoru je

6,28 MPa a před turbinou 5,88 MPa.

Pro zajiStění nucené cirkulace vody primárního okruhu

je v každé smyčce vertikální odstředivé čerpadlo o výkonu cca

19 500 m3/hod., vyvozující tlak 0,65 MPa.

Při výběru konstrukčních materiálů potrubí a zařízení

primárního okruhu se vycházelo z ceny centrály a z podmínek

koroze různých uzlů a součástí.

Nádoba reaktoru a kompenzátor objemu jsou z uhlíkové

oceli, rovněž tak potrubí hlavních cirkulačních smyček, kte-

ré je plátováno nerezavějící ocelí. Ostatní zařízení a"

potrubí primárního okruhu jsou z austenitických ocelí.
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Kompenzátor je parní, tlak je regulován pomocí vesta-

věných elektroohřívačů a vstřikování vody do parního objemu.

Reaktor je vertikální válcová nádoba. Nahoře je nádoba

reaktoru uzavřena sférickým víkem, kterým prochází pouzdra

přívodů systému řízení a ochrany. V nádobě uvnitř speciál-

ní šachty je umístěna aktivní zóna.

Voda vstupuje do nádoby vstupními nátrubky, postupuje

dolů mezikružím mezi nádobou a šachtou do spodní směšova-

cí komory reaktoru, pak se otáčí nahoru a postupuje do kazet.

Voda ohřátá v aktivní zóně postupuje do mezitrubkového pro-

storu bloku ochranných trub a otvory perforovaného pláště

bloku dále do mezikrůží mezi šachtou a pláštěm. Výstupními

nátrubky vychází ohřátá voda z reaktoru a postupuje do cir-

kulačních smyček.

Aktivní zóna se skládá z nepohyblivých palivových kazet,

které jsou svými válcovými konci «loženy do vyjímatelného

dna.

Parogenerátor je horizontální rekuperativní výměník

tepla s ponořeným svazkem trubek a skládá se ze separační-

ho bubnu /což je nádoba parogenerátoru/, svazku trubek,

separačních zařízení a systému přívodu a odvodu ohřívací

vody, přívodu napájecí vody a odvodu páry.

Svazek trubek je složen z nerezavějících U-trubek.

Vstupní a výstupní kolektor je plátován uvnitř nerez ocelí.

Vlhkost páry na výstupu ze separátoru je r.ax. 0,1 %.

též rpzpracovány projekty vertikálních parogene

rátoru, ale parogenerátory horizontálního typu jsou výhod

nější pro jednodušší řezaní otázky chlazení reaktoru ss

sejmutým víkem.
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Základní charakteristiky parogeneratoru:

Tepelný výkon

Množství chladivá

Teplota chladivá

Tlak chladivá

páry

Množství vyrobené

Teplota napájecí

na vstupu

na výstupu

páry

vody

735
12600

331
295
16,67

6,28

1440

230

MW
t/hod

°C
°C
MPa
MPa

t/hod

°C

lží'

íí

2.5. Rychlé reaktory

Vývojem a realizací lehkovodních typů reaktorů s vel-

kými výkony pochopitelně rozvoj jaderné energetiky nekončí.

S ohledem na ekonomické hospodaření s jaderným pali-

vem, jehož cena na světových trzích postupně roste, je

nezbytné počítat s přechodem od jaderných elektráren s ter-

málními reaktory k jaderným elektrárnám s reaktory s rychlý-

mi neutrony.

Nutnost docílit vyšší reprodukce paliva vyžaduje

v budoucnu nezbytný přechod na množiv-5 reaktory s rychlými

neutrony.

V současné době se ve světě vyvíjejí dva typy rychlých

mnozivých reaktorů, a to sodíkem chlazený a plynem chlazený.

Prvý typ má téměř 15— lety vývojový náskok a má proto

i podstatné blíže k průmyslové realizaci. V současná dobS

dspíišně pracují prvá demonstrační elektrárny s rychlými

reaktory řady 350 - 600 MW. V západních státech je to pře-
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devším reaktor Phénix /spuštěn ve Francii v prosinci 1973/

a PFR ve Velké Británii /březen 1974/ a další jsou ve vý-

stavbě v NSR, USA a Japonsku. V SSSR byla postavena řada

experimentálních rychlých reaktorů malého výkonu /BR-1,

BR-2, BR-3, BR-5, BFS/. V roce 1970 byl uveden do provozu

reaktor-BOR-60. V červenci 1973 byla spuštěna v ševčenku

prvá demonstrační elektrárna s reaktorem BN-350 a ve výstav-

bě je v Bělojarské jaderné elektrárně reaktor BN-600.

Provoz těchto zařízení umožní získat nezbytné zkuše-

nosti pro výstavbu rychlých reaktoru o výkonech 1000 až

1500 MW.

Při projekci jaderných elektráren s jadernými reaktory

první generace je uvažováno se sodíkovým chlazením. Do roku

1980 má být zahájena výstavba elektrárny Super-Phénix s vý-

konem 1200 MW ve Francii, ve Velké Brigánii CFR s výkonem

1330 l.^ a v Německé spolkové republice SNR-2.

Rovněž v SSSR na základě rozsáhlého výzkumu byl jako

hlavní typ rychlého reaktoru vybrán sodíkem chlazený reaktor,

na jehož konstrukčním řešení průmyslového typu 16OO MW se

ČSSR podílí a počítá se i s kooperací v rámci dodávek vybra-

ných komponent.

Vzhledem k některým potížím s konstrukcí sodíkem chla-

zených reaktorů s krátkou dobou zdvojení se vyvíjí jako

alternativní řešení plynem chlazený množivý reaktor. Jeho

realizace však vyžaduje řešení řady problémů, včetně důklad-

ného vědeckotechnického rozboru a řady experimentálních pra-

cí.

Podle nejnovějších odhadů a za předpokladu, 2e se tfspěS-

ně vyřeší nynější problémy, budou se ve vyspalých státech

rychlé reaktory široce zavádSt čo eloktrdrsnskiho hospo-

dářství po roce 1985.
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3. VLIV POLE REAKTOROVÉHO ZÁŘENÍ NA VLASTNOSTI OCELÍ

Komponenty jaderných reaktorů se od klasických elektrá-

ren liší především existencí silného pole reaktorového zá-

ření, které vzniká při štěpení jader paliva v aktivní zóně

reaktoru. Pokud se jedná o reaktory s uranovým palivem,

potom štěpení lze popsat reakcí:

n- + několik n + cca 200 MeV /I /

Znamená to, že vznikají jak štěpné produkty /F z/ s velmi

omezeným doletem /velkou hmotností a nábojem/, tak i

korpuskukární a fotonové záření, které působí na okolní

materiál. Kromě milného toku neutronů, ve výchozím'stavu

/štěpného spektra/ především rychlých, vzniká i jisté

množství záření alfa /jader helia/, beta /elektronů/ a

vysokoenergetického gama. Účinek jednotlivých typů záření

závisí především na materiálu, s kterým se střetává - vý-

sledek je funkcí účinného průřezu pro rozptyl, záchyt či

štěpení, dále struktury materiálu a ozařovacích podmínek

/teploty a doby ozařování, napětí při ozařování ap./.

Pokud se jedná o oceli, potom záření alfa a beta má

velmi malý dolet na to, aby mohlo vyvolat poškození ve

větší vzdálenosti od svého vzniku, tj. působí prakticky

jen v tom materiálu, v kterém vzniklo. Záření beta má díky

své malé hmotnosti velmi malé účinky na kovové materiály.

Záření gama může prostupovat velkou tlouštkou materiálu,

jeho účinek při tvoření poruch krystalové mříže se omezu-

je na vznik Frenkelových párů a účinnost je asi o 3 řády

menší než účinek rychlých neutronů. Havíc ozáření fotony

vede jen ke vzniku ojedinělých a blízkých Frenkelových

párů /vakancí a intersticiálních atomů/, které mají velmi

malý vliv na zmčnu mechanických vlastností, jejich život-

nost je navíc velmi krátká a brzy annihilují. Znamená to,
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že hlavní podíl na radiačním poškození má interakce neutro-

nů s ocelí.

I
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Při interakci neutronů - tepelný*,;, /s energií cca 0,025

eV/, nadtepelných či rychlých /s energií kolem lMeV/ -

s ocelemi může docházet k následujícím procesům:

a/ jaderným transmutacíir se vznikem jiného atomu,

b/ jaderným transmutacím se vznikem jiného izotopu téhož

atomu,

c/ pružným srážkám se vznikem vyražených atomů.

£•

3.1. Nepružná srážky neutronů s materiálem

První dva procesy vedou především ke vzniku tzv. indu-

kované aktivity materiálu, což má za následek podstatné

nebo úplné omezení přístupnosti k této komponentě - jedná

se však prakticky jen ó ty části, které jsou v dosahu

neutronového záření z aktivní zóny reaktoru /kromě vnitř-

ních částí aktivní zóny též tlaková nádoba, případně stí-

nění kolem tlakové nádoby/. Mezi hlavní parametry, ovliv-

ňující použitelnost materiálů pro tyto části patří pře-

devším:

- tok a energie neutronů,

- obsah a učinný průřez jednotlivých prvků v daném

materiálu,

- poločas rozpadu, typ záření a jeho energie, vzniklé

při jaderné transmutaci.

Z hlediska primárního zdroje, tj. pole neutronů,je zá-

vislost na toku neutronů přímá, vliv energie neutronů se

projevuje na typu a účinném průřezu reakce - možno však

říci, že jak tepelná, tak i rychlé neutrony mohou /yvolá-

vat řadu reakcí v běžně používaných i speciálních ocelích.
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Pokud se jedná o účinné průřezy prvků, pak mohou hrát

dvojí roli - jednak mohou snižovat bilanci neutronů /zvláště

u materiálů aktivní zóny - takové prvky nutno omezit na

minimum/, jednak mohou podstatně zvyšovat indukovanou akti-

vitu /a nutno jejich obsah také redukovat/.

Poločas rozpadů, typ a energie záření má vliv především

na přístupnost a vyměnitelnost. Z tohoto hlediska jsou nej-

méně příznivé prvky, u kterých jako výsledek jaderné reakce

jsou izotopy s dlouhým poločasem rozpadu a vyzařující

vysokoenergetické částice gama, které pronikají velkými

tloušťkami materiálu. Takovým prvkem je např. kobalt, u

něhož reakcí tepelných neutronů vzniká radioaktivní izotop

téhož kobaltu, který však má poločas rozpadu cca 5,2 roku

a energie gama částic jen 1,23 MeV. Vzhledem k současnému

vysokému účinnému průřezu této reakce /cca 37 barn/ se

jeho obsah požaduje zpravidla pod 0,01 - až 0,02 váh. %.

Proces typu /a/ má kromě toho za následek vznik cizích

atomů v krystalové mřížce a tím i změnu vlastností mate-

riálu. Jedná se především o transmutace typu /n, alfa/,

kdy jako produkt transmutace vzniká jádro helia /tj. čá-

stice alfa/, které není prakticky rozpustné v krystalové

mřížce a usazuje se zpravidla na hranicích zrn, ČÍIPŽ

přispívá ke zvýšení křehkosti a snížení plasticity ocelí.

Podobnou reakcí je typ /n, proton/, vznikající jádro vo-

díku /proton/ však velmi rychle z materiálu difunduje a

tak málo ovlivňuje zkřehnutí oceli. Mezi prvky, které

dávají vznik reakci typu /n, alfa/ patří především bor,

který má vysoký účinný průřez pro zách"5-. tepelných neutro-

nů /cca 755 barn/ - viz tabulka 3.1. Protože tento prvek

je občas používán pro zvýšení pevnosti ocelí a může se do

oceli dostat použitím nevhodného šrotu, je u ocelí pro

tlakovou nádobu reaktorů s tepelnými neutrony a stejně

tak pro jejich vnitřní části obsah boru silně omezován,
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zpravidla pod 0,001 váh. %. Při použití ocelí s borem pro

rychlé reaktory je situace jiná. Protože ťičinný prořez boru

pro absorbci rychlých neutronů je velmi nízký, není tato

reakce nebezpečná.

U procesů typu /b/ prakticky nedochází ke změně struktu-

ry materiálu, ten se však silně aktivuje s následným vyzáře-

ním částic gama o vysoko energii /řádově MeV/ jak ukazuje

tabulka 3.2. Z prvků, vyvolávajících tento proces, se jedná

především o kobalt - jeho obsah je u reaktorů s tepelnými

neutrony a materiály v blízkosti aktivní zóny nutno udržo-

vat na velmi nízké hranici, která si zpravidla vyžaduje

nejen výběr bezkobaltových přísad /zvláště niklu/, tak i

samotné vsázky.

L energetických reaktorů, u kterých je tok neutronů ve
1 ft 0

středu aktivní zóny zpravidla vyšší než 10 n/m a na stě-
22 2

nu tlakové nádoby vyšší než 10 n/m u reaktorů s tepelný-

mi neutrony a 10 n/m~ u reaktorů s rychlými neutrony,

jsou indukované aktivity materiálů uvnitř reaktoru tak

vysoké, že již po krátká době provozu /i několik hodin/

nejsou přístupné a nutno s nimi pracovat za silným stíně-

ním v "horkých" komorách. Pokud se jedná o tlakovou /či

reaktorovou/ nádobu, pak její přístupnost ve střední části

/proti aktivní zóně/ je prakticky nulová již po roce pro-

vozu, zatímco horní části /např. víko/ jsou po vhodně pro-

vedené dezaktivaci přístupné s jiným omezením a lokální

ochranou.
Pro vznik tzv. radiačního poškození oceli má největší

vliv proces typu /c/, případně ve speciálních případech

též /a/, nejménu /b/.
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3.2. Interakce neutronů s hmotou

Při průchodu neutronů hmotou dochází vlivem pružných

srážek k vyrážení atomů z jejich mřížových poloh v krysta-

lové mřížce. Střední energie E , předaná neutronem o aner-

gii £ tomuto tzv. primárně vyraženému atomu o hmotnosti

M je rovna

J2_
M n

Průchod těchto primárně vyražených atomů hmotou je již

řízen vztahy mezi elektricky nabitými částicemi - dolet

je proto poměrně krátký. Pokud energie tohoto atomu je

vyšší, než prahová energie E, / asi 25 až 40 eV pro žele-

zo/ pro vyražení atomu z mřížová polohy, potom může dojít

k vyrážení dalších atomů a vzniku tzv. kaskády vyražených

atomů. Při takových srážkách a navíc vlivem buzení elektro-

nového plynu dochází k zpomalování těchto atomů a ztrátě

energie. Znamená to však, že na dráze těchto vyražených

atomů vznikají Frenkelovy páry - především vakance, které

jsou poměrně stabilní. Ke konci dráhy, kdy vzdálenost mezi

dvěma vyraženými atomy je řádově rovna mřížkové konstantě,

nastává velmi rychlé předání energie okolnímu materiálu.

Vzniká potom zóna poškozeni, podle Brinkmana "zóna posu-

nutí", dle Seitze "zóna ohřevu" a dle Seegera "zóna posu-

nutí". Předpokládá se v ní rychlé zvýšení teploty ve velmi

malém objemu /do průměru 25 až 50 Ä/ ve velmi Vrátk"?«? čase

/řádově 10~ s/. Daná oblast tak přechází do stavu jak'isi

tekutiny pod vysokým tlakem /zvaná tóií atonová plasra/.

Po rychlém ochlazení vzniká oblast, v níž ja jistý počet

vakancí, zatímco v okolí je jistý počet intersticiálních

atomů. Tento jev je nestabilní, zvláštO při vyšších teplo-

tách, kdy dochází ke zborcení zóny. V centru zóny pak nohou

vznikat bud dislekační sryčky nebo přímo zárodky pro dalSf

precipitaci, pokud ji2 ochlazováním no';o?iorcntní procipitřlt
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nevzniknul.

Pro vzí.ik takové zóny je opět nutná energie větší než

E . která pro oceli je rovna asi 20 keV. Energie neutronu,

nutná k předání takoví energie primárně vyraženému atomu,

musí být v průměru větší jak 560 keV. Znamená to, že ?ři

posuzování radiačního poškození konstrukčních ocelí, obsa-

hujících neštěpné přísady, nutno uvažovat především neutro-

ny rychlé, at už jsou limitovány spodní hranicí lřleV

/nejčastěji/ nebo 0,5 MeV.

Účinek tepelných či nadtepelných neutronů se může pro-

jevovat jen jadernými transmutacemi, jakéhokoli typu. Z nich

nejmenší vliv mají rsakce typu /n, y /, které vyvolávají

opět jen blízké Trenkelovy páry. Nejdůležitější jsou tran-

smutace se změnou atomového čísla, kdy kromě fotonu vzniká

i korpuskukární záření, zvláště částice alfa. Jeho dolet

je malý, zůstává tak v materiálu a působí velmi nepříznivě.

Navíc dochází i ke změně atomového čísla transmutovaného

atomu mřížky, který pak působí jako cizí atom. Tento pro-

ces je v konstrukčních materiálech nežáď JÍ. Proto např.

u ocelí pro tlakové nádoby je snaha omezit obsah boru na

minimum. U rychlých roaktorň je situace horší, protože

reakce typu /i\, & / vzniká prakticky na všech atomech,

přítoirjiých v ocelích a neutronové dávky jsou zpravidla

dostatečně vysoké k tomu, aby se projevily i přes svůj

velmi malý účinný průřez.

3.3. Parametry radiačního poškození

Charakter radiačního pc"'<ození ocelí závisí na řadě fak-

torů, k ter i ovlivňují jak velikost, tak i vliv na změnu

vlastností, resp. strukturu.
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Základní faktory, ovlivňující velikost radiačního poško

zení v ocelích, jsou:

- pole neutronového záření /neutronová dávka, neutronové

spektrum/,

- podmínky experimentu resp. provozu /teplota, doba,

napětí apod./,

- výchozí stav materiálu /chemické složení, struktura

apod./.

V závislosti na vzájemném spolupůsobení všech tří fak-

torů dostáváme výsledné radiační poškození - v některých

případech i malá změna některého z faktorů může způsobit

podstatné rozdíly ve velikosti radiačního poškození.

Radiační poškození ocelí se projevuje v řadě vlastností

souvisejících s vlivem kaskád vyražených atomů, vznikem

Frenkelových párů a zón poškození a jejich vlivem na kry-

stalovou mřížku. V prvá řadě způsobuje podstatné změny me-

chanických vlastností: zvyšuje pevnostní vlastnosti - mez

kluzu, pevnost, tvrdost, snižuje tažnost a kontrakci spolu

s houževnatostí, což se projevuje značným zvýšením teploty

pro přechod od houževnatého ke křehkému lomu /např. u fe-

ritických ocelí/. Současně však snižuje i hodnoty houževna

tosti v houževnaté oblasti, ovlivňuje rychlost tečení a

dobu do lomu, má vliv na odolnost proti únavě, a€ už malo-

cyklické, tak i vysokocyklické, urychluje i procesy rela-

xace napětí. Kromě toho má vliv i na řadu vlastností -

zvětšuje mřížkovou konstantu, má vliv na tepelnou vodi-

vost, elektrický odpor, modul pružnosti, rozměry apod.,

protože všechny tyto vlastnosti jsou ovlivňovány existen-

cí bodových poruch. Zatímco v případě zmón mechanických

vlastností se jedná často o ziněny o 100 a více procent,

v případě druhém se jedná o změny řádové procentuální.
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P o l e n e u t r o n o v é h o z á ř e n í je

reprezentováno především neutronovou dávkou. Rada expe-

rimentů ukázala, že s rostoucí dávkou se pozoruje postupné

narůstání poškození, přičemž pro vysoké dávky byl v někte-

rých případech zjištěn táž efekt tzv. nasycení, kdy vyšší

dávky již nezpůsobily další pozorovatelné změny v poškoze-

ní. Neutronová dávka je jedním ze dvou nejdůležitějších

faktorů, určujících velikost radiačního poškození.

'&
s

Pro většinu případů /růst meze kluzu, meze pevnosti,

přechodové teploty, tvrdosti apod./ je možno použít vztah

dle Cottrella:

kde

0t

n

= A . ( 10-22

je změna mechanické vlastnosti,

je konstanta, závislá na materiálu a teplotě oza-
řování ,

je neutronová dávka /v jednotkách n.m

je exponent v rozmezí 1/2 až 1/3.

-27,

Neutronové spektrum se projevuje v menší míře. Navíc

dosud není vypracován dostatečně přesný model, charakteri-

zující vliv rozdílného energetického spektra neutronů, i

neutronová dozimetrie není stálé na dostatečné úrovni.

Porovnání různých charakteristických neutronových spekter

jje na obr. 3.1 , kde je současně ukázána i tzv. funkce

poškození G, charakterizující závislost poškození ocelí

na energii neutronů. Je vidSt, že užívaná hranice pro sta-

novení dávek 1 MeV není optimální, protože řada spekter

způsobuje podstatné poškození i svou částí pod touto hra-

nicí. Tento fakt nutno brát v rivahu při aplikaci experimen-

tálních výsledků na energetická zařízení.
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P o d m í n k y e x p e r i m e n t u jsou též důle-

žité a obsahují druhý nejdůležitější faktor - ozařovací

teplotu. Protone při radiačním poškození vzniká řada defektů

krystalové mřížky, které jsou buá teplotně nestabilní /anni-

hilují apod./ nebo jsou pohyblivé /migrují, difundují apod./,

je vliv teploty ozařování, případně i teploty následného

ohřevu, na celkovou velikost radiačního poškození podstatný,

ukazuje se, .že největší poškození vzniká při teplotách blíz-

kých absolutní nule, kdy počet defektů js maximální. S ro-

stoucí teplotou pozorujeme zpravidla pokles velikosti radiač-

ního poškození, alespoň pokud se týká celkového počtu defek-

tů. Přitom však v závislosti na charakteru poškození může

v některých oblastech dojít k lokálnímu maximu zmén, např.

v oblasti teplot kolem 150 °C v případě nízkoteplotního

zkřehnutí feritických ocelí, nebo v oblasti teplot 500 až

600 °C při zkřehnutí vlivem pórů.

Ve většině případů vliv ozařovací doby nebyl dosud po-

zorován, což je s výhodou používáno při ozařovacích expe-

rimentech, kdy rychlosti ozařování /tedy toku/ jsou o né-

kolik řádů vyšší, než v daném energetickém reaktoru. Vliv

doby ozařování, resp. velikosti toku, se projevuje přede-

vším při posuzování změn tečení během ozařování, kdy

rychlost tvoření defektů v krystalové mřížce značná ovliv-

ňuje rychlost tečení oceli. S tím souvisí i případný vliv

předpětí při ozařování, který při nízkoteplotním'ozařová-

ní se projevuje zpravidla nepodstatně /rychlosti migrace

defektů jsou málo ovlivněny přiloženým napětím/, při vyso-

koteplotním ozařování v oblasti tečení je jeho vliv značný.

I když lze obecné stanovit charakter poškození v jedno-

tlivých typech ocelí, jsho velikost se může i pro jeden typ

podstatně lišit - závisí do značn-J! iríry i na v ý c h o -

z í c h v l a s t n o s t e c h o c e l i . Tyto ziriony
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byly zjištěny nejen mezi jednotlivými značkami téhož typu,

ale dokonce i u různých taveb jedné oceli, vyrobené shod-

nou technologií. Bylo tak např. zjištěno, že jednotlivé

tavby mohly být rozděleny na tzv. "citlivé" a "necitlivé",

přičemž rozdíly v růstu přechodová teploty po ozáření dosa-

hovaly hodnot více než 100 % - obr. 3.2 /3.1/. I když

v současné době nelze přesně jednotliví vlivy vymezit, uka-

zuje se jako velmi důležitá mikročistota oceli /fosfor,

síra, měd", vanad, arsen, antimon/, obsahy plynů /dusík,

kyslík, vodík/, způsob modifikace /křemík, hliník, titan,

niob/, legující prvky /nikl, molybden, mikrolegury/ a

v neposlední míře i mikrostruktura /ferit, perlit, bainit,

martenzit a jejich podíl/. Přitom se může jednat i o řadu

vlivů dosud nepostihnutelnych, takže stále platí zJsada,

že každá nová ocel se musí prověřit na odolnost proti

radiačnímu poškození. Zkoušky nutno provádět v konečném

stavů použitém v dan:5m reaktoru. Jak ukázaly výsledky např.

na obr. 3.2 , mohou existovat rozdíly dosti podstatné a

předem nedefinovatelné i mezi jednotlivými výrobci. Zásadou

v současném projektování jaderných zařízení je proto za-

jišťování tzv. programu svždečných vzorků, kter-J jsou vyru-

běny přímo z oceli reaktoroví nádoby a vkládány dovnitř

tlaková nádoby, vyhodnocování je provádúno podle časov:'ho

plánu tak, aby kontrola skutečné probíhajících zraún vlast-

ností oceli nádoby byla ve shodě s provozními režimy.

3.4. Charakter radiačního poškození oceli

Z inženýrského hlediska jsou důležitá změny v radiačním

poškození jen v oblasti od pokojovi teploty směrem k vyš-

ším teplotám. V táto oblasti, v závislosti na toplote a

typu oceli, můžeme pozorovat několik různých projevů
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1
radiačního poškození:

- nízkoteplotní zkřehnutí a zpevnění,

- vysokoteplotní zkřehnutí,

- radiační creep a objemový růst,

- růst vznikem pórů.

Oblasti teplot a dávek, ve kterých se jednotlivé typy

poškození projevují, jsou schematicky ukázány na obr.

3.3.

Ve všech případech poškození jako hlavní parametr je

ovlivňována tažnost /podstatně klesá/. Rozsah teplot, ve

kterých se tento jev projevuje, je pak závislý na charak-

teru poškození.

N í z k o t e p l o t n í z p e v n ě n í a

z k ř e h n u t í je pozorováno u všech typů ocelí již od
22 2dávek asi 10 n/m v dostatečné míře. Přitom změny meze

kluzu a růst přechodové teploty v závislosti na dávce lze

velmi dobře vyjádřit Cottrellovým vztahem /3/.

Kromě růstu meze kluzu dochází i k růstu meze pevnosti,

ovšem s menší rychlostí, takže míra deformačního zpevnění,

charakterizovaná poměrem meze kluzu k pevnosti, se rychle

blíží k jedné. Kromě toho je pozorován i pokles tažnosti,

jak rovnoměrné, tak i celková, jak ukazuje obr. 3.4 pro

nízkouhlikovou ocel typu ČSN 13030 /3.2 /. Změna tahových

diagramů je ukázána na obr. 3.5.

Podobné změny byly zjištěny prakticky i u všech auste-

nitických ocelí, případně dalších materiálů /slitiny niklu,

zirkonia apod./. Rozdíly jsou pouze v absolutních hodno-

tách změn, charakterizovaných např. koeficientem A z rov-

nice /3/, který se pro různí materiály podstatně liší.
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Pokud existuje přechodová teplota od houževnatého ke

křehkému lomu, potom i její posun lze vyjádřit vztahem
23 2/3/. Pro velké neutronové dávky, více než 10 n/m ,

dochází navíc k podstatnému snižování hodnot vrubová hou-

ževnatosti v oblasti houževnatého lomu - často až na 50 %

původní, neozářené hodnoty.

pí
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Tento typ poškození je do značná míry určován interakcí

Frenkelových poruch a volných intersticiálních atomů uhlí-

ku. Znamená to, že se zvyšující se ozařovací /nebo žíhací/

teplotou se velikost poškození snižuje. Hranicí pro rychlý

pokles radiačního poškození je teplota asi 150 °C, kolem

které v případě existence velkého počtu intarsticiálních

atomů uhlíku v oceli /např. v tuhém roztoku/ pozorujeme

často i lokální maximum poškození, spojeno s precipitací

karbidů. Při vyšších teplotách pak dochází k dissociaci

vzniklých komplexů vakance-atom uhlíku a později i annihi-

laci samotných vakancí a precipitaci atomů uhlíku v cereen-

tit. Výsledkem je pak snížení radiačního poškození a při

teplotách 400 až 500 °C dochází k úplné regeneraci původ-

ních vlastností materiálu, jak ukazuje např. obr. 3.6

a obr. 3.7 pro změny přechodová teploty /3.3 /. Pokud te-

dy v oceli nenastávají žádné jaderní transmutace /např.

na boru apod./, potom tento typ poškození je plně vratný

a nízkoteplotní zkřehnutí a zpavntiní lze odstranit režimem

žíhání po ozáření, přičemž závislost poklesu změn mecha-

nických vlastností na teplotě líhání je velmi pSobná zá-

vislosti na teplotě ozařování.

V y s o k o t e p l o t n í z k ř e h n u t í je

pozorováno u řady materiálů včetně ocelí při teplotách

kolem 0,5 T m, tj. asi 600 až 700 °C. Tonto jev na rozdíl

od nízkoteplotního zkřehnutí ocelí není vratný z toho dů-

vodu, že z velk-5 části je způsobován vzniV.en1 ator"l holiti
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v krystalové mřížce, především díky reakci B /n, <jC / Li .

Kromě toho může helium vznikat i z dalších atomů /železa.,

niklu, chrómu apod./ v dostatečném množství, pokud dávky

jsou vyšší než 10 n/m . Většina takto vzniklého helia

je heterogenně rozdělena díky segregaci boru, případně

substituční záměně uhlíku v precipitátech typu MC nebo

M_,Cg. Vysokoteplotní zkřehnutí, projevující se především

poklesem tažnosti /nevratným/ v dané oblasti teplot /přitom

pevnostní vlastnosti se prakticky vracejí na původní, neozá-

řené hodnoty/ může být vyvoláno jak vysokou ozařovací teplo-

tou, tak i následovným vysokoteplotním žíháním po ozáření

/i při nižší teplotě/, jak ukazuje obr. 3.3 /3.4/.

Příčinou tohoto typu zkřehnutí je tedy především vznik

atomů helia a utváření heliových bublin, které mohou do-

sáhnout průměru 50 až 250 8. Nukleují se obvykle v blíz-

kosti původních precipitátů boru, na hranicích zrn, preci-

pitátů, na dislokacích a nekoherentních hranicích dvojčat.

Způsobují tak skluzy po hranicích zrn a interkrystalicky

lom.

R a d i a č n í c r e e p a o b j e m o v ý

r ů s t jsou jevy, které mohou podstatně ovlivnit rozmě-

rovou stabilitu komponent aktivní zóny reaktoru. Urychlený

creep a růst vyvolávají zvýšení rozmurů, axiální deformace,

průhyby apod., současně působící relaxace teplotních a

elastických napětí vyvolává trvale deformace dané součásti.

Velikost radiačního creepu závisí silně na teplotě. Pro

teploty nad 0,5 T , kdy teplotní creep je řízen především

šplháním dislokací, se vliv ozáření neprojevuje tak silně

vzhletleni k rychlé migraci defektů a nízkému přesycení bodo-

vých.poruch. Při teplotách kolem 0,3 T , resp. níže, závisí

rychlost šplhání dislokací na čistém toku intersticiálních

atomů a vakancí, migrujících k dislokacím, tedy i na

neutronovém toku a r.a mikrostrukturs.
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Radiační růst se pozoruje především při nízkých teplotách

a to v monokrystalech a silně texturovaných anizotropních

polykrystalických materiálech. Je vyvoláván především vzni-

kem intersticiálních či vakantních dislokačních smyček

o jisté preferované krystalografické orientaci. V takových

případech dochází k nerovnoměrnému růstu jednotlivých zrn.

Jakc důsledek vznikají intergranulární síly, které se snaží

vyrovnat tento nerovnoměrný růst. Jejich velikost může při

tom být dostatečně velká k tomu, aby vyvolala tečení, i

když v mikroobjemu. Rychlost deformace jednotlivých zrn

pak závisí na tlaku od okolních zrn, působící elastická

deformace je rovna záporné hodnotě velikosti růstu zrna.

Nízkoteplotní radiační růst i creep s rostoucí teplotou

klesají, při teplotách kolem 0,3 T jsou již velmi malé

- obr. 3.9 /3.5 /.

Při vyšších teplotách závisí rychlost creepu v materiá-

lu v průběhu ozařování nejen na přiložen-Sn vnějším napatí,

ale i na neutronovém toku. Řada experimentů ukázala, že

rychlost tečení v oblasti stacionárního creepu závisí

jak na externím napětí, tak i na rychlosti produkce bodo-

vých poruch vlivem ozáření. Rychlost tečení tak silně zá-

visí na mikrostruktuře, zda se jedná o ocel ve stavu Síhanám

nebo deformovaném za studena. Při ozařování austenitických

ocelí pod asi 650 °C lze v irikros truktuře nal-izt jak póry,

tak i dislokace a navíc karbidy typu ?123^€ * uložené- na

hranicích zrn a uvnitř zrn. Při teplotách nad 650 °C vzni-

kají jak velké pracipitáty typu *^23
Cs' t a k \ částice fáze

sigma a bubliny helia. řTejvžtším důsledkem j3 opüt pokles

tažnosti, hodnoty deformace na začátku ::erci-írního crčenu

a celkové deformace při zkou-lce zvláště v oblasti toploť

550 až 650 °C. ::íz!:á tažnost je provázena intororarulárnírt»

lomem. Vznikají trhliny na hranicích zrn, coi': je vyvoláno
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růstem pod vlivem napětí. Při vyšších teplotách může sní-
t, "

žení doby do lomu představovat i faktor 100. Při těchto

teplotách se totiž můžs začít silně projevovat tzv. obje-

mový růst /swelling/, vyvolaný vznikem bublin helia , který

může znatelně ovlivnit přechod do terciárního creepu.

R ů s t v l i y e m p ó r ů je jedním z nejdůle-

žitějších jevů u materiálů pro rychlí reaktory. Je pozoro-

ván především po vysokých ozařovacích neutronových dávkách,

alespoň 10 až 10 n/m . V takových případech je totiž

poškození již tak silné, že prakticky každý atom v materiá-

lu se během ozařování danou dávkou nejmáne jednou stal sou-

částí kaskády vyražených atomů. Přitom změna objerm může

dosahovat i několika procent. Tento proces je řízen přede-

vším vznikem pórů o průměru až 400 8, obsahujících řádově

několik set vakancí a umístěných ve většině případů v centru

zón poškození, častokrát jsou tyto póry stabilizovány he-

liovými atomy, vznikajícími z řady reakcí typu /n, (& /.

Rychlost růstu vlivem pórů závisí tak silně na mikrostruk-

tuře oceli, legurách, nečistotách, obsahu karbidů v oceli

apod..Vadlejším produktem tohoto typu poškození je součas-

ně i silný pokles tažnosti a vliv např. na creepové para-

metry, zvláště dobu do lomu - viz obr. 3. 10 /3.6 / a de-

formaci do lomu.

S rostoucí neutronovou dávkou tento jev postupné roste,

vliv ozařovací teploty je ukázán na obr. 3. 11 /3.7 /.

Je vidět, üe se projevuje silný vliv výchozí mikrostruk-

tury, maxir.a možno pozorovat v oblastech teplot 400 až

500 °c.

Tento jev je zvláště význačný pro materiály rychlých

reaktoru. Pokud nebude dokázána existence saturačního
27 2

efektu, pak po ozáření dávkou 10 n/m a více je možno

očekávat extrémně vysoké a jistfe netfnosnö velké hodnoty

růstu materiálu vlivem pórů.



«.í

1
i j

i
ti

) {'->

p

"C
•1
/-'

*••>.-

3.5

3 . 1
3.2
3 . 3
3.4

3.5.

3.6

3.7.

- 50 -

3.5. Použitá literatura

Carpenter G.F. et al.- jtfucl.Sci.Engng. 19 /1964/ 113

Brumovský M. a dr. - Hutnické listy, červen 1975

Steele L.E. - Atomic Energy Review, VII/2 /1969/ 3

Irvin J.E., Bement A.L. - Effects of Radiation on

Structural Metals, ASTI-1 STP 426, 1967, str. 27C

Claudson T.T. et al. - 4th Int.Conf.Peaceful uses

Atomic Energy, Geneva 1971, Vol. 10, 459

Bloom E.£., Stiegler J.O. - Radiation Effects on

Structural Alloys for iíuclear Raactor Applications,

ASTM STP 434, 1971, str. 451

Claudson T.T. et al. - Radiation Damane in "factor

Materials, IAEA Vienna 1969, Vol. II., str. 1G5



Sim
- 51 -

i
li

4. OTÁZKY KOROZE OCELÍ V JADERNÝCH REAKTORECH

Vě£>ina kovů podléhá podle své povahy méně i více

korozi, která je vlastně důsledkem průběhu příslušných

fyzikálně-chemických dějů na rozhraní mezi kovem a jeho

prostředím. S korozí se proto setkáváme i při provozu

energetických zařízení, která jsou konstruována především

z různých druhů ocelí. Otázky koroze kovů a jejich slitin

jsou také neméně významné i pro nově budovaná zařízení ja-

derných elektráren.

Celkové a jednoznačné zpracování těchto otázek je

však nemožné, nebot každý reaktor má prakticky vlastní

korozní problémy, které závisí na mnoha faktorech. Znalost

těchto faktů je pro posouzení vhodnosti určitého druhu

oceli pro uvažovaný účel nepostradatelná. Zjišťuje se

vhodnými experimentálními zkouškami na pokusných i provoz-

ních zařízeních.

Podle současného stavu vývoje a již získaných zkuše-

ností přicházejí v úvahu jako chladící prostředí v jader-

ných reaktorech především lehká a těžká voda, tekuté kovy

a v budoucnu také plyny a případně organické kapaliny. Pou-

žití jednotlivých chladících prostředí je provázeno postup-

nou korozí materiálu. Ve všech těchto případech se ve sku-

tečnosti jedná o zcela neobvyklé extrémní podmínky působení

jednotlivých prostředí, kterým konvenční energetika není

v podstatě vystavena. S tím spojené korozní otázky jsou

mnohostranné a rozhodují významně o životnosti zařízení.

Hlavní hlediska, která je nutné brát přitom v úvahu,

jsou:

a/ rychlost celkové koroze,

b/ druh a množství radioaktivity z reakčních produktů

v primárním -okruhu,
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c/ změna korozně-chemického chování oceli i chladícího

prostředí pod vlivem záření /např. radiolýza vody/,

d/ změna rozpustnosti oceli nebo jejích složek v závislo-

sti na teplotě a tím podmíněný přenos hmoty z teplej-

ších na chladnější místa systému n reaktorů chlazených

tekutými kovy.

Korozí reaktorových materiálů vznikají obecně iontové

a koloidální produkty. Zatímco rozpuštěné části jsou rovno-

měrně rozděleny v chladícím mediu a musí být vzaty v úvahu

při případně vznikajících netěsnostech a při otevření obě-

hu, mohou se koloidální části usazovat i na palivových

článcích. Tyto usazeniny mohou potom ovlivnit účinnost

celého zařízení absorbcí neutronů. Přitom se současně

zvětší také doba pobytu korozních produktů v místech nej-

vějšího záření, čímž se zvlášC podpoří vznik radioaktiv-

ních izotopů. Současně může dojít také k občasnému odloup-

nutí těchto koloidálních korozních produktů z palivových

článků, čímž se odplaví tyto nyní silně radioaktivní částeč-

ky do celého oběhu. Oběh se tím jednak znečistí a jednak

dojde současně k usazování částeček klesáním do mrtvých

prostorů. Koroze reaktorových materiálů je proto podstat-

ným důvodem pro použití ocelí s vysokou odolností proti

korozi na všechny díly v primárním okruhu reaktoru.

4.1. Charakteristika koroze

Koroze kovů a jejich slitin závisí obecně na celé řadě

vlivů, které je možné rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější

vlivy se vztahují k vlastnímu koroznímu prostředí, to je

k jeho povaze, složení, hodnotě pH, teplotě, tlaku anod.

K vnitřním vlivům patří složení a struktura vlastního ma-

teriálu, stav jeho povrchu a přítomnost pnutí.
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Jednotlivé látky přítomné v prostředí působí na kov

podle své povahy. Oxidační látky mohou zvyšovat rychlost

katodického děje a přitom ještě neovlivňovat nebo" naopak

brzdit příslušný anodický děj, tj. korozi. Některé látky

působí přímo jako inhibitory, které brzdí průběh koroze.

Pokud se týče v l i v u p H p r o s t ř e d í na

korozi, je nutné sledovat každý uvažovaný případ samostatně,

neboĚ obecné pravidlo dovolující určit vliv pH prostředí

na korozi materiálu neexistuje. Změna pH od 4 do 10 nemá

prakticky vliv na koncentraci a difúzi kyslíku, tj. na

rychlost katodického a anodického děje. V souhlase s tím

zůstává rychlost koroze železa v rozmezí pH 4 až 10 prak-

ticky nezměněna. Snížení pH pod 4 však již vede ke vzrůstu

koncentrace vodíkových iontů a tím i ke vzrůstu rychlosti

koroze. Naproti tomu se železo při zvýšení pH nad 10 pasi-

vuje v roztocích nasycených vzduchem.

Zvýšení r y c h l o s t i p r o m í c h á v á n í

korozního prostředí vede ke zmenšení tloušíky ochranné

difuzní vrstvy a tím i k růstu koroze. Stejný charakter

účinku má také zvýšení r y c h l o s t i p r o u d ě n í

daného prostředí. Tento účinek závisí přirozeně také na

povaze materiálu. Zvýšené proudění vody se prakticky nepro-

jeví na stálosti korozivzdorných ocelí, ale zvyšuje již

korozi perlitických ocelí a slitin hliníku přibližně 1,5 až

2x.

Významný vliv na průběh koroze má také t e p l o t a .

S růstem teploty se obecně zvySuje rychlost anodického děje

jak v aktivním, tak i pasivním stavu. V souhlase s tím

roste s teplotou také koroze všech reaktorových materiálů

ve vodě a páře. Zvlášt silně se přitom zvyšuje koroze perli-

tické oceli při teplotě nad 400 °C. V nasycené páře je ko-

rozní rychlost stejná jako ve vodě při této teplotě, kdežto
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v přehřáté páře je korozní rychlost nižší. Koroze v parní

fázi probíhá právě tak elektrochemickým mechanismem.

V páře může dojít i k dalším druhům koroze jako mezikrysta-

lové korozi nebo koroznímu praskání, čemuž napomáhá zne-

čištění páry kyslíkem a zejména chloridy. Toto znečištění

vede také k intenzivnější celkové korozi.

Z hlediska vlivu s t r u k t u r y na odolnost pro-

ti korozi jsou homogenní slitiny korozně stálejší než sli-

tiny heterogenní. Jednotlivé složky heterogenních slitin

mohou mít rozličný potenciál, což vede ke vzniku místních

elektrochemických článků. Anody těchto místních článků se

potom mohou působením prostředí intenzivněji narušovat,

čímž dochází k tzv. místní korozi. Heterogenita slitiny je

způsobena výskytem nejméně dvou různých fází. Působí jí

výskyt vměstků, karbidů nebo intermetalických fází v zá-

kladním tuhém roztoku. S výjimkou vměstků, které jsou

v tuhém roztoku přítomny jako přirozená složka, tvoří se

jednotlivé fáze jako následek určitého tepelného zpracování.

Příčinou heterogenity mohou být také likvace, tj. místní

změny ve složení slitiny.

da odolnost proti korozi má vliv také s t a v

p o v r c h u uvažovaného materiálu. Leštěním se zmenší

skutečná velikost povrchu a v důsledku toho se sníží koroz-

ní úbytky, které jsou ve skutečnosti vztaženy vždy na

jednotku zdánlivého povrchu.

Odolnost kovu proti korozi závisí takú na charakteru

tenké, zpravidla oxidické vrstvy na jeho povrchu. Z přísné

teoretického hlediska je nutné počítat s tím, že ochranné

vlastnosti těchto vrstev jsou na hranicích zrn poněkud

horší než uvnitř zrn. Daleko závažnější je však případní

porušení této vrstvy jako celku. Původní neporušená silná
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vrstva izoluje stále od působení roztoku, avšak v místech

narušení vrstvy pracuje již kov jako anoda a je napadán.

V této situaci vzniká místní elektrochemický Slánek mezi

kovem a porušeným místem a dochází k důlkové" korozi.

Heterogenita povrchu kovu může být způsobena také

nerovnoměrným polem mechanických napětí, tj. místní defor-

mací. K plastické deformaci dochází zejména v zrnech orien-

tovaných tak, aby napětí bylo dostatečné pro vznik skluzů

v jednotlivých rovinách. Kromě toho atomy, které jsou umí-

stěny v dislokacích, mají zvýšenou energii a v souhlase

s tím přecházejí snadněji do roztoku.

Odolnost kovů proti korozi se obecně zvyšuje p ř í -

s a d o u v h o d n ý c h p r v k ů . Zpravidla lze po-

čítat s tím, že kov stálejší v určitém prostředí předává

do určité míry tuto vlastnost i slitině s jiným kovem.

V jiných případech se zase vytvoří dokonalejší povrchová

ochranná vrstva oxidů jako u slitin železa s chromém apod.

Za přítomnosti struskových vměstků, trhlin, bublin a

jiných nestejnorodosfcf může docházet k rozšíření m í s t -

n- í k o r o z e . Tento druh koroze je zvlášE nebezpečný

pro tenkosténné obaly palivových článků vzhledem k tomu, že

může dojít k přímému styku mezi přenašečem tepla a jaderným

palivem, což vede k havarijní situaci.

Jiným případem vzniku místní koroze je působení chlori-

dového iontu. Přítomnost tohoto iontu ve vodě vede k zesíle-

ní depasivačních procesů na povrchu kovu a od určité koncen-

trace se dostává kov již do aktivního stavu. Vzhledem k tomu

nesmí koncentrace chloridových iontů přesahovat nejvyšší

přípustnou hranici 0,1 mg/l. Taki'přítomnost feritu snižuje

oblast pasivace austenitických chromniklových ocelí v roz-
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toku chloridu. Snížení je tím větší, čím více feritu je

obsaženo v austenitu.

Při současnem působení agresivního prostředí a pro-

měnného napětí na kov dochází k tzv. k o r o z n í

ú n a v ě . Velikost měnících se napětí, které ještě

nenaruší kov v nepřítomnosti agresivního prostředí při
7 8velmi vysoké počtu cyklů, např. 10 až 10 , se nazývá mez

únavy. Pro výpočet se bere dohodnutá mez korozní únavy,

to je minimální napětí, které vede k porušení kovu za

určitý počet cyklů,např. 10 .

u

4.2. Charakteristika korozního napadení trubek parou

v primárních okruzích

Hlavním druzem koroze, ke které dochází v trubkách

parogenerátoru, je reakce mezi vodou a parou na jedné a

trubkou na druhé straně. Produktem této reakce je vznik

vrstvy magnetitu Fe-0^. Tento korozní pochod je v podsta-

tě žádanou reakcí. Magnetit představuje poměrně hutnou

a přilnavou vrstvu na povrchu, která chrání trubku před

dalším rychlým korozním napadením. Vlastnosti této vrstvy

závisí značně na podmínkách provozu. Má se za to, že ne-

vhodné rychlosti vody ve výparných sekcích kotle vedou ke

zvlněným vrstvám magnetitu, které mají za následek zvýšený

pokles tlaku. Také cykly opakovaných startů a zastavování

během provozu zvyšují rychlost koroze. Jako hodnota pří-

pustné koroze v odpařovači pro ocel Cr2,25Mo.při teploto

357 °C je úbytek tlouštky asi 25 až 35^m nro celkovou před-

pokládanou dobu provozu reaktoru 200 000 hodin /4.1 /.

Koroze musí přitom probíhat jednotně za podmínek čisté vody

a vrstva magnetitu musí být během případných odstávek chrá-

něna proti jevům místní koroze. Zvlněná vrstva magnetitu
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byla pozorována, když rychlost vody překročila mezné

rozmezí 1,6 až 2,9 m.s~ .

Informace o vytváření a celistvosti ochranné vrstvy

magnetitu na vnitřní straně trubek je možné získat plynu-

lým měřením obsahu vodíku, který se uvolňuje následkem

probíhajících reakcí:

3 Fe + 4 H 2Oü2r Fe 3 O 4 + 4 H2 t 2- 250 " c

nebo

Fe + 2 H20—-»• Fe/0H/2 + 250 °C

3 Fe/0H/2 + 1/2 02-»

i, -

V řadě komplexních otázek pro zajištění optimálního

výkonu parogenerátoru zaujímá proto významné místo také

líprava vody a kontrola jejího složení. Také této otázce

byla věnována náležitá pozornost /4.2, 4.3, 4.14/. Byly

vyvinuty specifické způsoby úpravy vody vedoucí k použití

plně demineralizováné vody neutralizované zpravidla amonia-

kem pro zajištění příslušné hodnoty pH. Doporučené složení

podle /4.3 / uvádí tabulka 4.1. Toto složení je typické pro

použití v systému s jediným průtokem.

Výhody použití takto upravené vody jsou mnohostranné.

Hodnota pH kontrolovaná přísadou amoniaku chrání konstrukč-

ní materiály ve vedení napájecí vody před korozí. Omezení

obsahu kysličníku křemičitého, železa a mědi přispívá

k udržení nízké hladiny usazenin v systému. Také hodnoty

vodivosti omezují celkový obsah rozpuštěných solí. Hydrazin

se přidává pro vázání volného kyslíku na stanovenou hranici,

aby se omezila oxidace a podmínky pro vznik důlkové koroze.

Stejné tak je na druhd straně omezen i obsah nespotřebovaného
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hydrazinu pro udržení nízkých zbytkových obsahů vodíku,

což-dovoluje vyšší citlivost pro detekci vodíku,vznikají-

cího u sodíkem chlazených rychlých reaktoru reakcí mezi

sodíkem a vodou, a tím i detekci netěsností trubek.

Vzhledem ke vztahům mezi elektrickou vodivostí, hodno-

tou pH a rychlostí rozpouštění železa v neutrální vodě může

být snadno prokázána přítomnost hydroxidu železnatého jako

následek větší rychlosti koroze měřením pH a vodivosti.

Stejným způsobem se prokáže taká vnikání dalších nečistot

jako například chloridů, což není přirozeně možné v alkali-

zované a tedy soli nesoucí vodě, která se běžně používá pro

napájení konvenčních kotlů.

Neutrální demineralizovaná voda nemusí být takJ odply-

něna do stejného stupně jako alkalizovaná, což se týká obsa-

hu rozpuštěného kyslíku. Za těchto podmínek se připouští

podle /4.3 / obsah kyslíku do 20O^g/l v pásnu předehřívá-

ku a do 40̂ /ťrg/l v pásmech s teplotami nad 20O °C. V systé-

mech s neutrální demineralizovanou vodou není také žádné

nebezpečí koroze během zastavení provozu.

Obsahy vodíku a železa naměřené při experimentálním

poloprovozu jaderného reaktoru /4.3 / ukazují, že při

ustálené práci je rychlost koroze trubek prakticky nulová.

Dokonce nebyl zjištěn žádný výrazný vzrůst koroze ani při

největších namáháních, jaká provázejí rychlJ zrcěny zatíže-

ní, spouštění nebo zastavování reaktoru.

Při práci s neutrální vodou a podmínkách vtoku bez

vírů s rychlostí do 1,8 m . s~*" se stačí vytvořit dosta-

tečně ví činná ochranná vrstva magnetitu v pásmu předehří-

vání a rozsah celkového obsahu železa v páře se růže udr-

žet pod 20 ju,q Fe/kg.
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Při zajištění vhodných podmínek je doporučená úprava
vody dostatečná pro spolehlivý provoz. Jakmile by však došlo
k poruše těchto podmínek, objeví se potíže, které mohou vést
až k selhání trubek. Pochází-li například znečištění od
chloridu horečnatého, může vznikat při teplotách vypařování
následkem hydrolýzy přímo chlorovodík. Ačkoli je základní
materiál pro parogenerátory odolný působení chloridů, vede
trvalé vystavení vysokým místním koncentracím stejně
jako selektivní koncentrační mechanismus k nepříznivým
výsledkům. Nečistoty způsobené kyselým uhličitanem sodným
se mohou zase rozkládat na kysličník uhličitý a hydroxid
sodný; což vede k nerovnováze pH. Následkem toho může dochá-
zet k důlkové" korozi i lokalizované korozi louhem. Všechny
tyto uvedené nepříznivé podmínky skutečně nastaly a měly za
následek delší odstavení reaktorů.

ík-
U sodíkem chlazených rychlých reaktorů je však nej-

pravděpodobnější znečištění alkalickými louhy vzhledem
k průběhu reakce mezi vodou a sodíkem. Byl proveden roz-
sáhlý experimentální program koroze trubkových materiálů
hydroxidem sodným až do koncentrace 10 %. Výsledky zkoušek
významně pomohly při výběru základního materiálu na trubky
a prokázaly možnost použití jak oceli typu Cr2,25Mo tak i
oceli typu Incoloy 800.

Možnost koroze trubek představuje stále závažné problé-
my pro provoz jaderných reaktorů. Podle /4.2 / selhal ve
Spojených státech v roce 1972 každý třetí reaktor korozí tru-
bek« Toto selhání není ostatně specifické jen pro jaderné
reaktory, nebo? je častým jevem i v elektrárnách na fosilní
paliva, ve kterých však není přece jen věnována taková péče
dpravě vody.

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá nezbytnost ply-
nulé kontroly čistoty vody. Cčinnost demineralizace se měří
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podle obsahu kysličníku křemičitého a celkové elektrické

vodivosti. Dále se sleduje obsah kyslíku a hodnota pH.

Netěsnosti v trubkách se kontrolují měřením elektrické, vo-

divosti a podle koncentrace specifických iontů. Pro všechny

tyto kontroly byly vyvinuty příslušné přístroje s přiměře-

nou citlivostí a jsou již běžně k dispozici.

Také v přehříváku dochází ke korozi trubek přehřátou

parou. Rychlosti koroze přehříváku byly sledovány pro ně-

které oceli, a to většinou za izotermálních podmínek.

Z výsledků byly vypočteny extrapolované hodnoty za před-

pokladu růstu jednotné vrstvy magnetitu bez jakéhokoli .

odloupnutí nebo odstranění a rovněž tak i bez přerušení

provozu. Skutečné hodnoty koroze mohou však být značně

vyšší než za uvedených podmínek, nebo£ koroze parou závi-

sí na teplotě páry, přenosu tepla a rozsahu odstraňování

vrstvy magnetitu během provozu. Počet čištění má přitom

hlavní význam, například 4x opakované chemické čištění tru-

bek zvyšuje ztrátu kovu na trojnásobek. Skutečné hodnoty

koroze pro službu za 200 000 hodin kolísají podle toho

mezi 0,11 až 0,6 mm /4.1 /.

4.3. Charakteristika korozního napadení v sodíkových okru-

zích rychlých reaktorů.

Význačným rysem nové generace jaderných reaktorů je

použití systému přenášení tepla prostřednictvím roztave-

ných kovů, a to jak jednotlivých, tak i ve forme vhodných

kombinací. Působení kapalných kovů na kovovd materiály před-

stavuje zvláštní druh koroze. Tyto pochody nemají chemickou

ani elektrochemickou povahu. Jsou ovládány teplotou, ry-

chlostí proudění kapalného kovu, obsahem kyslíku a případně

dalších nečistot jako uhlíku,, dusíku, vodíku apod.
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Působení tekutého kovu na jiný kov v tuhém stavu,

například sodíku na ocel, je možné rozdělit na dva účinky:

1. Tekutý sodík tvoří s ocelí a případně jejími některými

složkami sloučeniny, které nezůstávají na povrchu oceli,

ale jsou odnášeny proudícím sodíkem. Tento účinek se

značně zvyšuje přítomností některých nečistot, zvláště

kyslíku.

2. Ocel nebo její některé složky jsou vždy v určitém rozsahu

rozpustné v sodíku, přičemž tato rozpustnost stoupá

s rostoucí teplotou. V důsledku tohoto rozpouštění je

ocel postupně napadána proudícím sodíkem. Původně roz-

puštěné látky se pak mohou zase vylučovat na chladněj-

ších místech oběhu. Obdobný mechanický přenos hmoty může

probíhat i při konstatní teplotě, jsou-li v sys.tému nasa-

zeny různé materiály s rozdílnou aktivitou jedné složky

v témže oběhu.

Celkové působení sodíku na ocel je provázeno selektivní

korozí, která zvyšuje napadení základního materiálu specific-

kými prvky. Příkladem je postupné nauhličování austenitické

oceli jako důsledek současně probíhajícího oduhličení feri-

tické oceli, která je součástí uvažovaného systému. To

vede ke změně nejen chemických, ale současně i mechanických

vlastností obou těchto základních materiálů,, jako ke sníže-

ní pevnosti, houževnatosti a zvýšení křehkosti. Vedle těchto

účinků je nutné uvažovat dále některé sekundární vlivy,

které jsou následkem mechanických interaxcí v sodíku, jako

např. tření a otěr mezi trubkami parogenerátoru a rozpěr-

kami.

Působením roztaveného sodíku na ocel se ochuzuje povr-

chová vrstva o chrom, nikl a molybden, neboř tyto prvky

mají větší rozpustnost v roztaveném sodíku než železo.

Korozní napadení probíhá přitom zvláště na hranicích zrn,
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což ukazuje na možnost ovlivnění tohoto pochodu mechanic-

kým pnutím. Proto je možné říci, že vysoké mechanické namá-

hání má opravdu podstatný vliv na chování materiálu proti

působení tekutého sodíku za vysokých teplot.

Vedle ztráty kovu korozí sodíkem probíhá současně uklá-

dání produktů koroze při nižších teplotách vzhledem k pro-

cesu přesycení. Tento pochod značně závisí na parametrech

systému, jako je jeho geometrie, termohydraulické vlast-

nosti, teplotní podmínky atd. Pro podmínky v sekundárním

sodíkovém systému byla extrapolována tloušlka usazenin

korozních zplodin na hodnotu mezi 25 až 7Ojt,m za 200 000

hodin provozu /4.1 /. Ha základě provedených zkoušek a roz-

boru výsledků je možné pohlížet na trubky parogenerátoru

jako na dvě rozdílné oblasti z hlediska působení sodíku.

Jedna oblast je provázena ztrátou materiálu, a druhá naopak

ukládáním produktů koroze. Při konstrukci se připouští ur-

čitá koroze trubek sodíkem. Jako střední rychlost koroze

pro výpočtovou teplotu 530 °C a 200 000 hodin provozu se

uvádí hodnota 55 m /4.1/.

Odolnost proti korozi tekutým sodíkem má ještě větší

význam pro obaly palivových článků. Tyto obaly musí mít

jak z hlediska probíhajících jaderných reakcí,tak i pro

zamezení nadměrných napětí při průchodu tepla velmi slabé

tloušťky stěny. Tak například tloušlka stěny pro sodíkem

chlazený rychlý reaktor vyvíjený v NSR činí při průměru

6 mm jen 0,38 mm /4.4./« Na základě těchto nepatrných tlou-

šťek stěny se musí věnovat výrobě a kontrole jakosti tru-

bek obalových článků nejvyšší pozornost,stejné jako

příslušným jevur. koroze v roztaveném sodíku.
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Pro trubky parogenerátorů rychlých reaktorů se často

používají i nízkolegované feřitické oceli, především typu

Cr2,25Mo. Na základě provedených zkoušek lze použít pro

výpočet korozní rychlosti v roztaveném sodíku v podstatě

stejné hodnoty jako u austenitických korozivzdornych ocelí.

Z regresní analýzy, která je platná pro rychlosti sodíku

3 až 10 m . s a při průměrném obsahu kyslíku kolem

10 ppm, byla stanovena hodnota 35 ju,m pro lineární extrapo-

laci do dobu služby 200 000 hodin, což je přibližně 22 let

/4.1/.

ife

lí-

Se zvyšováním rychlosti průtoku roztaveného kovu se

zvyšuje rychlost rozpouštěni oceli. Tato závislost je

prakticky přímo úměrná. Při vysokém proudění kapalného ko-

vu a tedy i vysoké rychlosti koroze dochází také k eroziv-

nímu a mechanickému napadení, a to zvláště při působení

těžkých kapalných kovů.

Ze srovnání působení jednotlivých kapalných kovů a

jejich směsí vyplývá, že nejméně agresivní jsou alkalické

kovy a jako nejvhodnější pro dlouhodobé použití při teplo-

tách do 600 °C austenitické korozivzdorni oceli. I když

je korozní odolnost těchto ocelí ve směsi sodíku s draslí-

kem nižší a snižuje se s rostoucím obsahem draslíku ve smě-

si, dává se přece jen přednost použití pouhého sodíku jako

přenášeče tepla v rychlých reaktorech. Kombinace běžných

typů austenitických ocelí s ocelemi s vysokým obsahem niklu

se však příliš nedoporučuje, protože nikl se snadněji

extrahuje roztaveným sodíkem.

Pro použití za vyšších teplot,tj. 700 až 800 °C, při-

cházejí v úVahu feřitické korozivzdorné oceli typu 10Crl3,

O8Crl3, 10Crl2Mo2Nb apod., které neobsahují nikl. Stejně

však je možná uvažovat na druhá straně i slitiny niklu.

Pro teploty sodíku nad 800 °C se dobře hodí kovy s vysokým

bodem tání jako tantal, molybden, niob, wolfram a jejich
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slitiny. Také v tomto případě je nutné sledovat obsahy

kyslíku a dusíku, nebot rovněž tak snižují korozní odol-

nost těchto kovů proti roztavenému sodíku.

Vedle již dříve uvedených podmínek pro spolehlivý pro-

voz je nutné věnovat taká mimořádnou pozornost proběhu

reakce mezi sodíkem a vodou. Rozsah dčinků této reakca může

být velmi značný a vede v krajním případě až k zastavení

provozu. Reakce se označuje anglickým termínem "wastage",

který byl všeobecně přijat všemi výrobci a uživateli rych-

lých reaktorů v zahraničí bez ohledu na jazyk. Český pře-

klad jako opotřebení nebo poškození nevystihuje přesně

stručnost a specifičnost původního termínu.

I
ft1

Reakce mezi sodíkem a vodou,probíhající za provozu

rychlých reaktorů/byla až dosud velmi detailně sledována na

řadě experimentálních i poloprovozních zařízení /4.5 ,

4.6, 4.7, 4.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12/. Mechanismus průběhu

příslušné reakce a jejích dčinků byl v literatuře celkem

shodně popsán, avšak hodnocení dosažených výsledků se poně-

kud rozchází ve svých závěrech.

V parogenerátoru rychlého reaktoru pouze oddďluje

nepříliš silná stěrm trubky od sobe system dvou navzájem

krajně se nesnášejících látek,sodíku a vody. Vzhledem

k velkému počtu trubek a případně i svarových spojů mezi

trubkami nelze vyloučit přes přísnou kontrolu během výroby

postupný výskyt razných netčsností, které pak umožňují

průběh uvedené reakce za provozu parogenerátoru.

Proud páry unikající netěsností trubky do systému

sodíku dává okamžitě při styku so sodíkem prudkou reakci

provázenou plamenem. Tato reakca probíhá hlavně v hraničním

pásmu obou fází tlouštky asi 1 mm. Maximální teplota planu*-
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ne dosahuje přitom 1 300 až 1 500 °C a teplota stěny trubky

v ovlivněném pásmu vystoupí na 1 000 až 1 200 °C. Tyto hod-

noty byly také pozorovány přímým měřením teploty /4.6 /.

Teoreticky probíhají dvě reakce:

NaOH + 1/2 H 2

Na + NaOH

ff

Průbéh těchto reakcí je signalizován uvolňováním vodíku

do systému, čímž vzrůstá jeho tlak. Jako rozhodující pro

celý proběh se označuje reakce mezi sodíkem a vodou. Tato

reakce je silné exotermická a je možné, že v blízkosti pla-

mene se vypaří jak částečně sodík, tak i vznikající hydro-

xid sodný. Podle /4.6 / je teplota vypaření hydroxidu

1 39O°C. Částečky vypařeného hydroxidu pak dopadají prudce

na steny okolních trubek rychlostí asi 100 m . s~* /4.6 /.

Celkové účinky reakce mezi sodíkem a vodou je tedy možné

rozdělit takto: . *~

a/ stěny okolních trubek se ohřejí vznikajícím plamenem;

b/ probíhá koroze trubek při vysoké místní koncentraci

hydroxidu sodného a vysoké teplotě,

c/ korodovaný povrch se bezprostředně eroduje dopadajícími

kapkami hydroxidu i dále proudícím sodíkem,

d/ koroze trubek probíhá po celou dobu na čistért a nechrá-

něném povrchu,

e/ původní netěsnosti se postupně zvětšují,

f/ s rostoucí velikostí netěsnosti se zvětšuje plamen a

postupně porušuje sousední trubku.

Pro průběh uvedené reakce se uvažují různé kategorie

velikosti netěsností /4.5 /. Předpokládá se, že vhodná

ochrana proti makroskopickým trhlinám je běžnou součástí

každého reaktoru. Mal'5 netěsnosti jsou přirovnávány k veli-
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kosti špičky špendlíku, kterou vyráží proud reakce napada-

jící v podstatě jen jednu sousední trubku. Mikroskopické

netěsnosti jsou definovány jako extrémně malé trhlinky

nebo otvory, které se přechodně samovolně ucpávají zevnitř

trubky vznikající ochrannou vrstvou magnetitu.

Pro vytvoření přijatelného průběhu reakce mezi sodíkem

a vodou je možné uvést následující parametry /4.11 /:

aa/ vysoká spolehlivost a citlivost detekce netěsností,

bb/ výběr vhodného materiálu,

cc/ výběr vhodného rozmístění trubek a volba přiměřené

tlouštky stěny,

dd/ pokud možno co největší snížení teploty sodíku,

ee/ konstrukce nejmenší přijatelné velikosti parogenerátoru.

V hodnocení odolnosti jednotlivých ocelí proti účin-

kům reakce mezi sodíkem a vodou v parogenerátoru je možné

pozorovat nejednotnost závěrů. Podle /4.7 / se projevují

austenitické korozivzdorné oceli vzhledem k horší vodi-

vosti tepla jako méně vhodné při srovnání s feritickou

ocelí typu Cr2,25Mo. Určité zlepšení pro omezení větší

rychlosti poškození by nabízelo částečné zdrsnění povrchu

trubky pro zvýšení celkového povrchu.

Zkoušky provedené pro firmu Babcock /4.10 / ukazuji,

že feritické oceli podléhají stejným účinkům poškození

při úniku vody nižším než 10 g . s~^ a rychlosti sodíku

1,5 až 3 m . s~ . Dále bylo zjištěno, že feritické i

austenitické oceli mají v podstatě stejnou odolnost proti

účinkům uvedené reakce při teplotách, za kterých se použí-

vají, tzn. feritické oceli při 35O až 450 °c a austenitické

při 500 °C.
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Naproti tomu' /4.12 / považuje ocel typu O8Crl8NilO

za odolnější. Opotřebená povrchy trubek z této oceli byly

velmi hladké, zatímco u feritické oceli poněkud zdrsněné.

4.4. Koroze za napětí

g

Austenitické korozivzdorné oceli podléhají při sou-

časném působení* mechanického napětí a korozního prostředí

tzv. korozi za napětí. Působící napětí může být vložené

nebo zbytkové a korozní prostředí nemusí mít zdaleka tako-

vou agresivitu, jaká se uvažuje pro celkovou korozi. Koro-

ze za napětí se projevuje ve formě trhlin, jejichž rychlost

šíření závisí na složení kovu a parametrech korozního pro-

středí. Trhliny se mohou přitom rozšiřovat z povrchu

dovnitř průchodem zrn nebo po hranicích zrn. Podle toho

se mluví o transkrystalických nebo mezikrystalických trhli-

nách.

%' Koroze za napětí je nebezpečný druh korozního napade-

ní a znemožňuje případně použití uvažovaného materiálu. .

Závisí obecně na velikosti napětí, složení.prostředí, teplo-

tě, době působení, složení a struktuře kovu, stupni plastic-

ké deformace, charakteru ochranných filmů apod. Koroze za

napětí je charakterizována značně rychlým korozním napade-

ním kovu, tj. růstem trhlin, které mohou vznikat rychlostí

1 až 3 mm/hod. Další šíření trhlin může potom probíhat již

jen působením mechanického napětí bez přítomnosti agresivní-

ho prostředí, ťfóinnost agresivního.prostředí zvyšují okysli-

čovaďla včetně kyslíku a různé aktivátory, mezi které patří

především chloridy.

Ha náchylnost oceli ke korozi za napětí má vliv také
její struktura. Tvářením za studena se stává austenitická
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ocel částečně magnetickou, což je způsobeno přeměnou

určitáho množství nemagnetickáho austenitu na magnetický

ferit. Nově vzniklá fáze má větší objem. Zvětšení objemu

vede ke vzniku místních pnutí uvnitř kovu, která mohou

rozšířit rozsah koroze za napětí. Pro proběh koroze za

napětí vlivem deformace za studena za uvedených podmínek

je třeba určitý stupeň deformace, a to zpravidla nad 3

až 5 %.

Odolnost austenitických korozivzdorných' ocelí proti

korozi za napětí je závislá na stabilitě austenitu. Zvýše-

ním obsahu niklu se zvýší podmínky stability i pro defor-

maci za studena. Optimální stabilita v tomto směru se však

dosáhne až při 40 % niklu. U této oceli vznikne po určitém

stupni deformace ve srovnání se základní ocelí typu

O3Crl8NilO mnohem méně elektrochemicky aktivních ploch,

takže elektrochemické podmínky nutné pro vznik koroze za

napětí nejsou splněny. V souhlase s tím jsou oceli se 40 %

niklu odolné vůči korozi za napětí podobně jako slitiny

niklu.

. Zvýšená množství feritu v austenitických korozivzdor-

ných ocelích přispívají na druhé straně k omezení jejich

náchylnosti ke korozi za napětí. Tyto příznivé iSčinky lze

pozorovat již od obsahu 10 % feritu ve struktuře. Tomuto

účink napomáhá jednak zvýšení obsahu chrómu při stálém

obsahu niklu nebo naopak snížení obsahu austenitotvornych

prvků /niklu nebo případně uhlíku a dusíku/. V souhlase

s tím jsou oceli s dvoufázovou strukturou austanit-ferit

výrazně odolnější vůči korozi za napětí a při převládají-

cím obsahu feritu ve struktuře se blíží již odolnosti fe-

ritických korozivzdorných ocelí.
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Austenitické korozivzdomé oceli mohou podléhat koro-

zi za napětí také v parní fázi. V tomto směru jsou nejvíce

namáhány části, které jsou střídavě smáčeny a zase vysou-

šeny. Nehledě na nízké obsahy chloridů v reaktorové vodě

jíO,l až 0,5 mg/kg/ a ve vodě parogenerátoru /0,5 až 1 mg/kg/

může docházet k místnímu vypařování a tím ke zvýšení

obsahu chloridů na kritické koncentrace vedoucí ke korozi

za napětí.

Koroze za napětí může vznikat jak při vysoké, tak při

poměrně nízké teplotě, tj. v blízkosti 100 °C. Také v tomto

případě dochází při dotyku vody s ohřátým povrchem trubek

k jejímu vypařování a t£ra i Ke zvyšování koncentrace chlori-

dů původně obsažených ve vodě na povrchu trubek. Jsou-li

pak v trubce přítomna vnitřní napětí podmíněná předchozími

náhodnými údery nebo vyvolaná vznikem náhodných rýh, dojde

působením obou uvedených vlivů ke korozi za napětí. Naproti

tomu při teplotách pod 40 °C ke korozi za napětí již nedo-

chází.

V zásadě je možné říci, že základní druhy austenitic-

kých korozivzdorných ocelí mají velmi dobrou odolnost proti

korozi vodou v širokém intervalu hodnot pH. V přítomnosti

kyslíku a chloridových iontů všajc podléhají korozi za napě-

tí. Rozsah tohoto poškození roste se zvyšující se koncentra-

cí obou těchto látek a zvláště pak chloridů. Stejný účinek

jako kyslík mají taká ostatní látky, které se ochotně redu-

kují včetně iontů Fe 3 +.

Korozi za napětí austenitických korozivzdorných ocelí

v jaderných energetických zařízeních se čelí jednak použi-

tím velmi čistých prostředí a jednak zlepšením podmínek
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použití zvoleného druhu oceli, její jakosti a způsobu

zpracování. Velký význam má přitom také správný tepelný

režim jaderného zařízení a vhodná konstrukce jeho komponent

s maximálním vyloučením všech možných pnutí.

Ve/4.13/ byl proveden přehled publikovaných ddajů o

chování řady materiálů na základě jejich odolnosti proti

korozi za napětí v jaderných reaktorech • z tohoto přehle-

du vyplývá:

a/ K oroze za napětí byla shledána ve 20 % všech sledovaných

reaktorů,

b/ Nejvyšší napadení korozí za napětí bylo zjištěno u oceli

typu AISI 304, podstatně menší u slitiny INCONEL 600,

ještě menší u oceli typu INCOLOY 800 a žádná u oceli typu

Cr2,25Mo. Pro ocel IřICOLOY 300 SG přitom příznivěji pro-

jevuje vyšší teplota rozpouštěcího žíhání /provedení 11/.

c/ V mnoha případech byly vytvořeny předpoklady pro korozi

za napětí špatným postupem čištění nebo skladování ještě

před vlastním nasazením materiálu do reaktoru.

d/ Případy koroze zá napětí během provozu reaktoru byly

způsobeny obecně odchylkami od předepsaného složení vody.

Ke korozi za napětí došlo však často i tehdy, když pod-

mínka čistoty vody byla splněna,

e/ Výskyt koroze za napětí byl připsán chloridům /22 % pří-

padů/, kyslíku /18 %/, hydroxilovým iontům /li %/ a ji-

ným neznámým nebo nespecifikovaným podmínkám /49 %/.

f/ Odstranění následků koroze za napatí bylo obecně moind,

ale často nákladné.

Chromové korozívzdorné oceli s čisto feritickou nebo

převážně feritickou strukturou, tj. oceli typu 10Crl3 a

10Crl7, nepodléhají ve vyžíhaném stavu korozi za napětí.

Tato skutečnost je velkou výhodou tito skupiny ocelí.
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Naproti tomu zušlechtitelné chromové korozivzdorné oceli

nelze již považovat za odolné korozi za napětí.

4.5. Vliv záření na korozi

Při ozáření kovů dochází v určitém měřítku ke změnám

jejich elektrochemických a korozních vlastností. Tyto změ-

ny jsou způsobeny hlavně radiolytickým,destruktivním a foto-

ťadiačním efektem. Radiolytickým efektem se mění složení

korozních prostředí, destruktivní efekt spočívá ve změně

struktury ochranné oxidové vrstvy následkem bombardování

částicemi o vysoké energii a fotoradiační efekt je změna

polovodivých vlastností oxidových filmu při pohlcování

energie záření.

Působením radiolýzy se zvyšuje obsah kyslíku v reak-

torové vodě a tím i v páře. Přitomnost vyšších obsahů ky-

slíku zvyšuje pak nebezpečí koroze za napětí. Následkem

radiolytického efektu se zvyšuje např. standardní potenciál

peřliticki? oceli v neodvzdušněné destilované vodě a tím

se zvýší rychlost vlastního anodického děje.

Vlivem destruktivního efektu může dojít zase ke změ-

ně struktury a tím i vlastností ochranných oxidových vrstev

na povrchu ozářeného kovu. Přitom se mění iontová vodivost

oxiUovd vrstvy a usnadňuje migrace nabitých i nenabitých

částic vrstvou. Tím dochází ke změně pórovitosti a současně

i její ochranné dčinnosti. Ozářením se může změnit i vlast-

ní struktura vrstvy j.ako například magnetitu, který přitom

přechází na hydrokysličník železa, u něhož již nelze pozo-

rovat obdobné ochranná vlastnosti'^ jaké má magnetit. Tím

se zvýší korozní rychlost perlitické oceli v neodvzdušněné

vodě za působení elektronového záření a záření gama

přibližně o trojnásobek.
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5. NfZKOLEGOVANg OCELI

Jaderné elektrárny představují ve srovnání s klasic-

kými především jeden nový, závažný prvek - celý primární

okruh obsahuje vysoce radioaktivní medium, které se nesmí

dostat do okolního prostředí. Navíc materiál reaktoru je

vystaven silnému účinku pole radioaktivního záření /hlavně

neutronového/, -které ovlivňuje vlastnosti materiálů a

především v nich indukuje umělou radioaktivitu a tím buď

plně znemožňuje, nebo podstatně omezuje jejich přístup-

nost a tím i vyměnitelnost.

i

V závislosti na provozních parametrech jednotlivých

komponent nutno vybírat i vhodné materiály. Přitom nutno

brát v tívahu, že ve všech bezpečnostních zprávách a před-

pisech je jako hlavní postulát kladena 100 % bezpečnost

reaktorové nádoby, kterou během provozu nelze vyměnit a

prakticky též opravit /kromé víka/ - v nejlepším případě

je možno uvažovat o její kontrole. Pokud se týká dalších

komponent, potom podmínka neporušitelnosti není zpravidla

tak přísná, závisí především na množství chladícího media,

které by mohlo uniknout z primárního okruhu.

Výběr oceli je v podstatné míře vázán na typ reaktoru,

pro který je určen. Hraje přitom roli jak chladící medium,

tak i provozní teploty. Jiné materiály si vyžadují reakto-

ry s plynným, jiné s vodním a jiné se sodíkovým chladivém.

Stejně tak jsou pro nízkoteplotní reaktory vhodné zpravidla

jiné materiály, /než pro reaktory vysokoteplotní, a€ už

chlazené plynem nebo sodíkem. Z tohoto hlediska pak hraje

menší roli, zda se jedná o reaktor s tepelnými nebo

rychlými neutrony, protože důležitější je jeho konstrukční

a teplotechnické uspořádání.
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Obecné požadavky na vlastnosti ocelí, které jsou

navrhovány pro jednotlivé komponenty jaderných reaktorů,

jsou dány požadavky norem. Normy také uvádějí ty vlastnosti,

které nutno detailně dokumentovat, aby novou ocel bylo

možno používat pro komponenty jaderných elektráren, zvláště

primárního okruhu.

i

U materiálů používaných pro cyklicky namáhané součásti

zařízení a potrubí musí být známy údaje o odolnosti proti

únavovému namáhání. Je-li materiál určen k práci při vyso-

kých teplotách /zpravidla nad 350 °C/ nutno znát i výsledky

zkoušek tečení a pevnosti při tečení, umožňující extrapola-

ci křivek do 100 000 h.

Musí být potvrzena časová a teplotní stálost materiá-

lu při provozních teplotách provedením zkoušek stárnutí

po různou dobu při teplotách, připadajících v úvahu při

provozu daného zařízení.

1:

U všech materiálů, kromě austenitických ocelí a slitin

niklu, nutno provést zkoušky vrubové houževnatosti ke zji-

št̂ éní přechodové teploty od houževnatého ke křehkému lomu

- v závislosti na dosažené dávce záření /u materiálu

reaktoru/, režimu tepelného zpracování, technologii výroby

a prodlevy na provozních teplotách.

Použití materiálu musí být doloženo také charakteri-

štikami odolnosti proti únavovému a korozně-mechanickému

/korozní únava/ porušení s ohledem na vliv technologických

činitelů, včetně předchozího deformačního zpevnění a tepel-

ného zpracování.

Musí být také dány údaje charakterizující rychlost
koroze v pracovním prostředí při pracovní teplotě.
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Ü materiálů, určených ke svařování, musí být uvedeny

vlastnosti svarových spojů provedených doporučenou techno-

logií.

Jsou předepsány též přísné podmínky pro kontrolu jakosti,

at už celistvosti, chemického složení, mechanických vlast-

ností, struktury, mikročistoty atd.

Jako hlavní mechanické zkoušky pro kontrolu a přejímku

jsou předepsány:zkouška tahem, zkouška ohybem a zkouška

vrubové houževnatosti.

Existuje ještě řada dalších zkoušek, kterými nutno

doplnit jednotlivé normy ocelí. Pro vlastní vývalky pro kom-

ponenty primárních okruhů platí v USA norma ASTM A 647-73

a pro výkovky pak ASTM A 654-73. Obě udávají speciální poža-

davky a přehled ocelí pro použití v jaderných zařízeních.

i Základní požadavky na projektování, výběr materiálu,

jeho výrobu a kontrolu jsou shrnuty v Sekci III Předpisu

pro tlakové nádoby a kotle, který je vydán AS.ME /5.1O9/.

5.1. Požadavky na oceli pro komponenty lehkovodních reaktoru

Lehkovodní reaktory, zvláště s tlakovou vodou /typ

WER/ jsou charakterizovány především vysokým provozním tla-

kem /nad 12 MPa/, teplotou do 350 °C a chladivém - lehkou

vodou.

Nízkolegované oceli pro tyto komponenty jsou používány

především z důvodů nižší ceny a snazšího dosažení požadova-

ných pevnostních vlastností proti austenitickým nerezavějí-

cím ocelím. Tyto oceli však nemají zvlášč vysokou odolnost
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proti koroznímu napadení v tomto chladícím mediu, jsou

proto používány převážně jako •nosný"materiál, z kterého

je vyrobena podstatná část tloušťky komponenty a na ni

je nanesena /přivařena, naplátována/ antikorozní vrstva.

Tímto způsobem se do značné míry zlepší korozní odolnost

takto vyrobené komponenty, vzniknou však další potíže,

jako je svařitelnost dané oceli s materiálem návaru, mož-

nost vzniku podnávarových trhlin, možnost vzniku koroze

pod napětím ap.

Mezi hlavní komponenty primárního okruhu patří zejmé-

na: tlaková nádoba, kompenzátor objemu, parogenerátor,

potrubí a případně též kontějnment.

i

i
II.

fö

5.1.1. Tlakové nádoby

Tlakové nádoby jsou nejkritičtějším místem celého

primárního okruhu - požaduje se 100 % bezpečnost provozu,

což vyžaduje kromě jiného především:

- dosažení potřebných pevnostních vlastností při provozních

teplotách až do tlouštěk polotovarů asi 600 mm, což vyža-

duje dobrou prokalitelnost i v těchto tloušťkách;

- dostatečnou houževnatost a odolnost proti křehkému

porušení, což je důležité především pro tlakové zkoušky

/na začátku provozu a po výměně paliva/ a zvláště pak

pro přechodové stavy;

- odolnost proti malocyklovémn porušení, protože v nádobě

jsou některé uzly /např. hrdla ap./, ve kterých je i při

normálním provozu překračována mez kluzu a dochází proto

k cyklickému hromadění plastické deformace;

- odolnost proti růstu vad a trhlin při cyklickém zatěžování;
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- odolnost proti radiačnímu poškození, zvláště zkřehnutí,

což určuje nejen provozní spolehlivost, ale i životnost

tlakové nádoby a tím prakticky celé elektrárny /dochází

ke zvýšení přechodové teploty až k teplotě tlakové zkouš-

ky/;

- odolnost proti deformačnímu a teplotnímu stárnutí, zvláště

v oblastech s koncentrátory napětí;

- dobrou svařitelnost v daných tlouštkách jak automatickým

způsobem /elektrostruskově, elektroobloukove pod tavidlem

či v ochranném plynu/, tak i pro možnost lokálních oprav

svarů* ručním způsobem;

- schopnost plátování oceli austenitickau nerezavějící

vrstvou /zpravidla navařením/;

- vysokou čistotu materiálu, zvláště s ohledem na výskyt

vad /trhliny nejsou dovoleny, ostatní vady jen omezeně/;

- snížený obsah prvků, nepříznivě ovlivňujících vlastnosti;

kobaltu z hlediska indukované aktivity, boru, mědi a

fosforu z hlediska radiačního zkřehnutí, dále např. arze-

nu ap.

Pro tlakové nádoby byla a je používána řada ocelí;

jejich přehled a vlastnosti jsou dány v tab. 5.1 a 5.2.

Přitom lze konstatovat, že v současné době ve světová

praxi jsou používány především oceli typu A 533 B /nöboli

22NiMoCr37 podle DIN/ a 15Ch2MFA, zatímco používání ocelí

A 542 a A 543 pro jaderné tlakové nádoby je dosud v jednání.

Perspektivní typy ocelí tzv. III. generace jsou uvedeny

v tab. 5.3 a 5.4 , včetně ocelí martenziticky stárnutých.

Pro šrouby a matice jsou používány vysokopevnostní

nízkolegované oceli s vyšším obsahem uhlíku /kolem 0,40 %/,

viz tab. 5.5 - jedná se o oceli ASTM A 194 jakost 434O,

dále 22NiCrMol45, 25Ch2MFA a 35ChM.
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5.1.2. Kompenzátor objemu a parogenerátor

Pro materiál kompenzátoru objemu a tělesa parogenerá-

toru jsou požadavky prakticky shodné s tlakovou nádobou,

odpadá pouze odolnost proti radiačnímu poškození. Z toho

důvodu jsou používány prakticky shodné typy ocelí» podle

ASME Předpisů je možno používat i oceli A 542 a A 543

/nižší pevnostní trí-ly/, podle sovětských předpisů se jedná

zpravidla o ocel 22K/podstatně lacinější a technologičtěj-

ší/. Používají se většinou oceli o nižších pevnostních

vlastnostech /tedy i lacinější, s lepší technologičností/,

než pro tlakové nádoby /jedná se o tělesa menších průměrů/

- viz tab. 5.6.

i
pí
fe.í

i1

5.1.3. Potrubí

Materiál potrubí musí zaručovat především dostatečné

pevnostní vlastnosti při provozní teplotě, dobrou svařitel-

nost nejen navzájem,ale ivzhledem k austenitickym nereza-

vějícím návarům. Kromě toho musí vykazovat dobrou odolnost

proti nízkocyklovému porušení /vyvolanému velkými dilatač-

ními a ohybovými >ilami, působícími na potrubí od jednotli-

vých tuhých komponent primárního okruhu - tlakové nádoby,

kompenzátorů, parogenerátoru ap./ a teplotním rázům. Pokud

je používána nízkolegovaná ocel, potom je zpravidla vybí-

rána ocel podobná materiálu tlakové nádoby a materiálu

kompenzátoru objemu, a tělesa parogenerátoru např. 12ChM,

lCh2M, 20ChMA, 12ChlMF, 10GN2MFA nebo llNiMoV53, které

jsou typem blízké oceli 15Ch2MFA, resp. 22NiMoCr37 - viz

tab. 5.7.
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5.1.4. Kontejninent

Kontejnment je zpravidla tvořen kulovou konstrukcí,

svařenou z plechů o tlouštce 30 až 50 mm. Protože svařování

se provádí přímo na staveništi, vzhledem k velkým rozměrům

kontějnmentu není možno provádět tepelné zpracování sva-

rových spojů - svařitelnost oceli musí být proto velmi do-

brá i za těchto podmínek. Používají se většinou oceli o

střední, případně i nižší pevnosti, na úrovni třídy 11, 12

a někdy též 13 podle ČSN. Jedná se prakticky o normální

jemnozrnné měkké., resp. nízkolegované. konstrukční oceli.

i< 3

I

5.2. Požadavky na oceli pro komponenty rychlých reaktorů

Většina reaktorů s rychlými neutrony je v současní

době konstruována s chladivém tekutým sodíkem. Z toho důvo-

du případné materiály musí kromě dobrých vlastností za tepla

/až do 650 °C v závislosti na typu reaktoru/ vykazovat

dobrou odolnost proti korozi v tekutém sodíku. Větší část

primárního okruhu takové jaderné elektrárny je proto vyro-

bena z austenitickych nerezavějících ocelí, pouze v přípa-

dě výměníkových trubek parogenerátorů jsou alternativně po-

užívány trubky z nízkolegovaných ocelí. V tomto případe nutno

sledovat především následující vlastnosti:

- tepelnou odolnost a stálost struktury a vlastností,

- rychlost koroze na vnitřní straně trubek,

- otázku konstrukce z hlediska reakce mezi sodíkem a vodou.

K těmto typům ocelí patří i navrhované sovctsk.5 lCh2M

do teplot cca 450 °C a lCh2MFB do teplot cca 550 °C.
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Jedná se tedy prakticky o stejné typy ocelí - typu

CrMo, případně CrMoV. Jejich základní vlastnosti a chování

jsou podobné ocelím typu A 542 a 15Ch2MFA, diskutované

v části o ocelích pro tlakové nádoby. Při konstrukci páro-

generátoru nutno navíc ještě brát v dvahu požadavek na

shodné chemické složení jednotlivých používaných ocelí,

aby se nezvyšovala možnost přenosu hmoty.

i
II

Kromě uvedgných hlavních požadavků na výběr tohoto

typu oceli hrají roli také následující faktory:

- materiály jsou široce používány pro běžné kotle,

- jsou dostatečné zkušenosti s jeho svařováním,

- materiál má velmi dobrou odolnost proti korozi za napětí.

I Nízkolegovaná oceli typu CrMo lze používat do teplot

až cca 450 C, při,teplotách vyšších nastává oduhličení,

které značně snižuje pevnostní vlastnosti oceli. Možno též

r.výšit obsah karbidotvorných prvků v oceli /např. typem

CrMoV/ pro snížení možnosti oduhličení, vede to však ke

zhoršení technologicnosti.

Chemické složení a vlastnosti používaných ocelí jsou

uvedeny v tab.5.8.

5.3. Oceli pro tlakové nádoby lehkovodních reaktorů

Vzhledem k tomu, že problematika ocelí pro tlakové

nádoby je nejodlišnější od klasických elektrárenských zaří-

zení a protože používané materiály jsou často používány

i pro jiné komponenty,s je proveden v následující části po-

drobný rozbor a informace o vlastnostech a podmínkách výro-

by i provozu typických ocelí pro tlakové nádoby jaderných
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reaktorů lehkovodního typu. Většina informací Je použitel-

ná i pro oceli pro kompenzátory objemu a tělesa parogene-

rátorů, v omezené míře též pro trubky parogenerátorů

rychlých reaktorů.

5.3.1. Kriteria výběru

I
«i"

i

Tlaková nádoba atomového reaktoru představuje u sou-

časných konstrukcí celek o váze pohybující se řádově v de-

sítkách tun. Volba oceli pro tlakové nádoby se bude řídit

hlavně velikostí, typem, konstrukcí a účelem reaktoru. Je

přitom důležité, aby byly mechanické vlastnosti zachovány

«ttšofin v průběhu výroby tlakové nádoby, ale i během provozu.

Z mechanických vlastností to bude v prvé řadě dostatečná

pevnost a mez kluzu při pracovní teplotě, která se pohybuje

u starších typů reaktorů od asi 150 °C. U lehkovodního

reaktoru, který pracuje s vodou pod tlakem /PWR/ je maxi-

mální pracovní teplotě asi 343 °C a u varného reaktoru je

300 °C /5.1 /. Vliv teploty je kombinován s účinkeir. neutro-

nového záření, které při dávkách předpokládaných během doby

provozu výrazně mění vlastnosti oceli, a to jak pevnost,

tak i plastické vlastnosti.

Dnes jediný způsob výroby tlakové nádoby je tváření

menších konstrukčních dílů za tepla, jejich tepelné zpra-

cování a jejich dodatečné svaření. Použitá ocel musí být

tedy v prvé řadě svařitelná, což omezuje její složení,

především obsah uhlíku na max.. 0,20 až 0,22 %. Rovněž obsah

legujících prvků je omezen, aby se vyloučil vznik křehká

fáze v ovlivněné oblasti svaru.

Dalším kriteriem při výběru oceli jsou pracovní pod-

mínky. Zde je nutné respektovat nejenom pracovní teplotu a

tlak, kterému bude nádoba vystavena; změny těchto podmínek
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během dlouhodobého provozu s sebou přinášejí i výskyt úna-

vových jevů - jednak tepelnou, jednak mechanickou únavu.

Kromě toho zde působí ještě další faktory, které ovlivňují '

vlastnosti materiálu, a to korozivní prostředí a tzv.

radiační poškození, popřípadě vyvolání sekundárního záření.

Všechny části tlakového okruhu obsahují radioaktivní

látky; intenzivnímu záření je v největší míře vystavena

tlaková nádoba a část potrubí, které spojuje nádobu s vý-

měníkem tepla. Z tohoto hlediska se mohou oceli pro stavbu

jaderné elektrárny rozdělit do dvou kategorií:

a/ na části, které podléhají radiačnímu poškození a během

provozju nejsou přístupny osobní přímé kontrole,

b/ na části, které mohou být pravidelně prohlíženy a udr-

žovány.

Tlaková nádoba patří do prvé skupiny, z čehož vyplývá,

že výběru materiálu a výrobě musí být věnována mimořádná

pozornost. Kromě běžných zkoušek jsou nutné další testy,

jako 100 % rtg kontrola svarů, ultrazvuková kontrola ple-

chů, dále se provádějí zkoušky, které mají určit citlivost

ke křehkému porušení, zkoušky malocyklické únavy, případně

další testy, které jsou nutné, aby mohla být zaručena nejen

výroba, ale i dlouhodobý bezpečný provoz, který se předpo-

kládá minimálně 25 až 30 let, v některých případech se

počítá i se 40 letou životností.

Výkony dnešních jaderných centrál několikanásobně pře-

vyšují výkony prvých reaktorů a u projektovaných se uvažuje

ještě s dalším zvyšováním výkonů. Elektrická energie získa-

ná na výkonných reaktorech je relativně levnější ve srovnání

s energií získanou klasickým způsobem. Jako hranice se

zpravidla uvádí výkon 500 MW /5.2 /. Zvyšování výkonu nese

s sebou i zvětšování rozměrů tlakové nádoby a u výkonných

reaktorů je zvyšována i pracovní teplota a tlak. Charakteri-

stické rozměry jednotlivých vývojových typů jsou uvedeny
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v tabulce 5.9.

BWR /boiling water reactor/ je označení pro varné

reaktory, PWR /pressurised water reactor/ pro homogenní

horkovodní reaktory s vodou pod tlakem, obojí na obohacené

palivo, což jsou typy reaktorů, které se v současné době

nejběžnější používají, i když je teoreticky možné mnohem

více typů podle druhu paliva, moderátoru a chladivá.

S ohledem na rozměry a především tloušfku stěn tlakové

nádoby je při výběru vhodné oceli nutné respektovat řadu

speciálních požadavků.

B
If
Bl
If
§5fefeI;''
ii

Prvořadým požadavkem je zabránění vzniku lomu, který

může teoreticky nastat jak při výrobě, tak i během provozu

tlakové nádoby. Zde jde jednak o vznik únavového lomu,

jednak o vznik křehkého lomu. Nebezpečí křehkého porušení

je přitom zvyšováno tím, že se jedná o masivní kusy s velkou

tloušťkou stěny a s oblastmi, kde navíc vzniká místní kon-

centrace napětí, jako např. okolí přírub, hrdla apod.

K ověření citlivosti oceli ke křehkému lomu je zaměřena celá

řada zkoušek.

Výběr oceli pro tlakové nádoby se řídí hlavně velikostí,

typem a konstrukcí reaktoru. S rostoucím výkonem reaktoru,

kdy rostou rovněž rozměry tlakové nádoby a zvyšují se i

pracovní teplota a tlak, se postupně začalo přecházet

z uhlíkové oceli na oceli o vyšších pevnostních vlastno-

stech .

Při stanovených mechanických a fyzikálních vlastnostech

oceli je hlavní podmínkou svařitelnost, přičemž mechanieke«

vlastnosti jsou dány jednak chemickým složením, jednak

tepelným zpracováním a postupem výroby.
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Při volbě složení je pak nutné respektovat vliv jed-

notlivých prvku, resp. vliv jejich koexistence jak na

mechanické a plastické vlastnosti, tak na ovlivnění citli-

vosti oceli vůči křehkému porušení a radiačnímu poškození.

1
i

Hlavní vlivy, které přispívají ke změnám vlastností

konstrukční oceli, jsou:

a/ velikost zrna

b/ zpevnění tuhého roztoku

c/ disperzní zpevnění karbidy, event, nitridy

d/ relativní obsah jednotlivých strukturních složek ve

struktuře dané oceli.

I

Závislost meze kluzu lze vyjádřit Petchovým vztahem

0^ /"třecí napětí"/ vyjadřuje hodnotu napětí potřebného

pro pohyb volných dislokací v oblasti jednoho zrna; a je

tvořena dvěma složkami /5.4 /:

Zahrnuje tedy jak atermální &"±t tak i teplotně zá-

vislou složku G"£ . Faktor k vyjadřuje míru odporu uchy-

cených dislokací proti uvolnění účinkem napětí od čela

nahromaděných dislokací a jejich uvedení do kluzného pohybu

d - velikost zrna.
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Pro přechod mezi houževnatým a křehkým lomem, za
předpokladu, že mikrotrhlina vzniká nahromaděním dislokací,
odvodil Cdttrell /5.5 / vztah:

1/2

I je koeficient, který vyjadřuje způsob namáhání

- efektivní povrchová energie, která zahrnuje i energii

potřebnou pro plastickou deformaci v průběhu lomu

- modul ve střihu.

Pro stanovení teploty, při níž se mění charakter lomu

u vzorků Charpy - V - pro určení hodnot vrubové houževna-

tosti, Petch a spolupracovníci /5.3 / předpokládali, že

vznik a počátek šíření lomu je doprovázen plastickou defor-

mací. Lom vzniká z vrubu jako houževnatý a změna ve štěpný

lom nastává v té oblasti vzorku, kde je výraznější tříosý

stav napjatosti. Tento štěpný lom pak pokračuje, jestliže

napětí je dostatečně velké pro šíření další trhliny, vytvo-

řené nahromaděním dislokací.

Jediný faktor, který snižuje transitní teplotu a při-

tom zvyšuje mez kluzu, je velikost zrna. U jemnozrnné oceli,

získané vhodnou kombinací legur a správným tepelným zpra-

cováním, budou předpoklady pro vysoké mechanické vlast-

nosti při dobrých plastických vlastnostech. Další faktory,

které zvyšují pevnost oceli, jsou zpevnění tuhého roztoku,

precipitační vytvrzování, vyvolané přísadovými nrvky nebo

tepelným zpracováním a dalšími vlivy báhem výroby, tvářením,

opakovaným žíháním. Kromě toho to jsou i íJalší vlivy bühem

provozu, které zvyšují pevnost oceli. U tlakové nádoby

jaderného reaktoru jsou to např. radiační poškození nebo
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únavové vlastnosti, které zvyšují pevnostní hodnoty na úkor

plastických vlastností1.

Jediný možný způsob spojení rozměrných dílů tlakové

nádoby je svařování. Z tohoto hlediska musí být prováděn

jednak výběr vhodné oceli, její chemické složení, jednak

použito takové zpracování, která by nevyvolalo citlivost

oceli ke zkřehnutí. Hlavni nebezpečí při svařování je vznik

trhlin, které jsou zpravidla dány působením vodíku, po pří-

padě i spolupůsobením martenzitické přeměny ve svarovém

spoji.

5.3.2. Chemické složení - vliv legur

Pro dosažení předpokládaných mechanických a plastic-

kých vlastností je základní podmínkou dodržení požadovaného

chemického složení. Kromě tavební analýzy ze vzorku odebra-

ného během odlévání se* provádí kontrola z vyválcovaného

plechu, popřípadě z výkovků, a to zpravidla z obou konců

odpovídajících hlavové a patní části ingotu. Protože se

jedná o velké ingoty o váze až 1OO t /5.6 / /u výkovků se

používají i větší ingoty/, kde během krystalizace dochází

ke zir.ěnám v rozdělení jednotlivých prvků, mohou vznikat i

na hotovém výrobku určité rozdíly složení na obou koncích

vývalku.

Spektrálně provedenou místní analýzou po celém průře-

zu plechu o tlouštce 200 mm byly shledány velmi značná od-

chylky od středního obsahu hlavně opět u uhlíku. Při střed-

ním obsahu 0,16 % se obsahy měnily od O,12 do 0,21 %.

U manganu byly místní rozdíly mezi 1,0 až 1,6 % a u křemíku

od 0,30 do 0,50 % /5.7 /.
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Důležitost kontroly chemického složení je zachycena

i v přejímacích podmínkách amerických firem vyrábějících

tlakové nádoby reaktorů, podle nichž počet kontrolních

chemických analýz nesmí být menší než počet tahových zkou-

šek /5.1 /.

I
i
lä

Pro zachování svaritelnosti oceli je chemické složení

omezeno v prvé řadě obsahem uhlíku. Horní hranice je dána

především tím, aby v průběhu svařování i při ochlazování

nevznikaly v ovlivněné oblasti strukturní složky o sníže-

ných plastických vlastnostech. Uhlík určuje podíl feritu ve

struktuře oceli a tím i pevnostní vlastnosti. S rostoucím

obsahem uhlíku však klesá vrubová houževnatost, přechodová

teplota mezi houževnatým a křehkým lomem se zvyšuje a

oblast smíšených lomů se rozšiřuje. Na obr. 5.1 je patrný

vliv uhlíku na křivky teplotní závislosti vrubové houževna-

tosti. S rostoucím obsahem perlitu v oceli se zvyšuje citli-

vost kovu jak pro iniciaci, tak i pro šíření lomu. Perlit

pravděpodobně způsobuje plastickou deformaci feritu a větší

počet vhodně orientovaných lamel cementitu dává předpokla-

dy pro vznik a šíření trhliny /5.8 /. Jako příčinu širokí

přechodové oblasti Rinebolt a Harris uvádějí předpoklad,

že vzniklá trhlina, která se šíří, může být zastavena jinou

lamelou a lom pokračuje až při vzniku další trhliny /5.6 /.

Jak ukazují poslední výsledky, místy předností nukleace

trhlin jsou karbidické precipitáty v matrici, resp. oblasti

na fázovém rozhraní matrice a karbidu.

Obsah legur je u konstrukční svařitelné oceli rovněž

omezen ze stejného důvodu jako obsah uhlíku. Jejich maxi-

mální přísada se zpravidla udává tzv. uhlíkovým ekviva-

lentem C , který u těchto typů ocelí nemá překročit 0,050 %.

J
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C . % c + ^ 2 _ + _l.Cr + %_V. + __%_Mn + _%_N
e 4 5 5 6 15

+ _*_£ü + *_?._

Podle japonských ridajü /5.9 / je uhlíkový ekvivalent

24 40
%_Mo_ + %_
4 14

Vliv tloušfcky t v mm je zahrnut v

C „ _ . % Mn . % Cr . % Mi . % Mo . % Cu . % P
" * C "i" ~~5~ "Ü" T " "Ü" "i" + 0,0024 t

Mangan je prvek, který zvyšuje pevnost oceli a přitom

posunuje Vidalovu křivku teplotní závislosti vrubové houžev-

natosti k nižším teplotám a současně zvyšuje energii potřeb-

nou pro iniciaci lomu. Nejnižší tranzitní teplota byla urče-

na u oceli s obsahem 2 - 3 % Mn /5.8 , 5.10 /.

Irvine a Pickering, Gladman /5.11 / přisuzují zvýšení

pevnostních hodnot u nízkolegovaných feriticko-perlitických

ocelí zpevnění tuhého roztoku, zmenšení zrna a snížení po-

dílu perlitu ve struktuře. Oba poslední faktory příznivě

ovlivňují jak pevnostní vlastnosti, tak i tranzitní teplotu.

Tím, že Mn zvyšuje pevnost oceli, je možné snížit obsah uhlí-

ku, čímž je možné u oceli o stejné pevnosti získat nižší

přechodovou teplotu.

U oceli určené pro tlakovou nádobu reaktoru, kde

tloušika stěny u plechů pro válcovou část je zpravidla vyšší

nežli 100 mm, je obsah manganu omezen. Mangan patří mezi

prvky, která během krystalizace ingotu značně segregují a
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je-li průměrný obsah 1,5 %, dosahuje se místně i obsahu

nad 2 % manganu. Navíc je tato segregace-doprovázena i segre-

gací fosforu a jako důsledek jsou nerovnoměrné vlastnosti

vývalku. Pro dosažení vyšších mechanických vlastností a

optimálních metalurgických vlastností je proto nutné použít

ještě kombinaci dalších legur jako jsou nikl, molybden

a chrom.

I

f-;' -

ti}-

Křemík v malých dávkách jako desoxidační přísada pů-

sobí příznivě na vlastnosti konstrukčních ocelí. Podle

Rinebolta a Harrise zvyšuje tranzitní teplotu /5.6 /.

Rovněž podle Irvina a Pickeringa /5.12 / působí křemík

zhrubnutí zrna a tím zvýšení přechodové teploty. Naopak,

Banta a kol. /5.13 / pozorovali při malých obsazích do

0,20 % Si snížení přechodové teploty. Frazier a kol.

/5.14 / pozorovali rovněž snížení tranzitní teploty, ale

za přítomnosti dalších desoxidovadel, jako mangan a hliník.

Chrom zvyšuje pevnost oceli tím, že zvyšuje podíl

perlitu ve struktuře a částečně nahrazuje v cementitu Fe.

Podle /5.10 / ve slitině Fe-Cr mírně snižuje tranzitní te-

plotu, což se vysvětluje snížením pevnosti feritu.

Rinebolt a Harris /5.6 / sledovali vliv niklu na oce-

li s obsahem 0,30 % uhlíku a zjistili příznivý vliv niklu

na polohu Vidalovy křivky, která se s vzrůstajícím obsahem

posunovala k nižším teplotám. Přitom byl pozorován adi-

tivní ví činek přísad uhlíku, manganu a niklu. Rovnět Con-

stant a další /5.15 /, kteří rovněž sledovali podobný úči-

nek niklu, jej vysvětlují tím, že vytváří tuhý roztok

v železe alfa. Méně příznivý vliv niklu byl pozorován na

slitině Fe-Ni kde naopak vzrůstající obsah niklu vedl ke

zvýšení tranzitní teploty /5.10 /.
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Stejní autoři u slitiny Fe-Mo pozorovali pokles tran-

zitních teplot s rostoucím obsahem molybdenu. Molybden,

který má výrazný vliv na charakter křivek v diagramu iso-

termického i anisotermického rozpadu austenitu /5.16 /, má

i výrazný vliv na vlastnosti oceli hlavně po tepelném zpra-

cování. Tím, že u oceli s molybdenem přednostně probíhá

bainitická transformace, je možné vhodně voleným režimem

tepelného zpracování získat příznivé vlastnosti dané jem-

nozrnnou strukturou zušlechtěné oceli. Oceli s molybdenem

však mohou vykazovat sekundám< vytvrzování /v závislosti

na poměru uhlíku a molybdenu/, které může po žíhání nepří-

znivě ovlivnit plastické vlastnosti oceli.

Měď, která zvyšuje mez kluzu, byla sledována při vý-

voji vhodné oceli pro tlakové nádoby reaktoru Lippou /5.17 /.

Na sérii laboratorních taveb byly u ocelí s mědí vyšší

tranzitní teploty než u jiných typů ocelí stejných pev-

nostních vlastností. Podle /5.8 / snižuje měď v oceli ener-

gii pro iniciaci houževnatého lomu. Měď patří mezi ty prvky,

které velmi výrazně zvyšují radiační poškození.

Mezi prvky, které velmi výrazně snižují plastické

vlastnosti, patří fosfor, který zpevňuje tuhý roztok že-

leza alfa a zvyšuje tranzitní teplotu /5.12 , 5.18 /.

Hopkins a Tipler /5.19 / pozorovali u železa se zvýšeným

obsahem fosforu intergranulární lom a na hranicích zrn až

50 x vyšší obsah fosforu než uvr\tř zrn. Uhlík tuto segre-

gaci snížil. V každém případě je nutné u oceli dodržet co

nejnižší obsah fosforu.

Síra rovněž patří mezi nežádoucí prvky v oceli. Přímo

neovlivňuje pevnostní vlastnosti, ale tím, že vytváří sir-

níky a při zvýšeném obsahu vyvolává řádkovitou strukturu,

má nepřímo vliv na rozdílné vlastnosti v podélném a příčném
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směru vývalků /5.2O , 5.21 /. Síra a sirníky velmi vý-

razně ovlivňují plastické vlastnosti, vyjádřené hodnotami

rázové energie, prodloužením a hlavně kontrakcí /5.22 /.

Podle Wahlstre a kol. /5.23 / je anIsotropie mechanických

vlastností způsobena tvarem a uspořádáním vměstků, které jsou

ovlivněny stupněm protváření, přičemž rozdíly v isotropii

vlastností jsou úměrné čistotě oceli. Snížení obsahu síry

z 0,020 % /což je obsah, který je přípustný i u jakost-

ních konstrukčních ocelí/ na 0,005 % přináší u mnoha druhů

s různou metalografickou strukturou, které byly sledovány

Franklinem a Tegartem, výrazné zvýšení hodnot vrubové hou-

ževnatosti. Možnost zvýšení Isotropie vlastností je ve

způsobu tváření. U výkovků je možné u stejných tlouštek

dosáhnout prakticky rovnoměrných vlastností ve všech smě-

rech /5.24 /.

Brooksbank a Andrews odůvodňují nepříznivý vliv síry

rozdílným koeficientem tepelné roztažnofcti mezi matricí

a vměstky, což vede ke vzniku pnutí a může být příčinou

vnitřních trhlin /5.25 /. Přitom jako další faktor, který

přispívá ke vzniku trhlin, uvádí přítomnost vodíku a příz-

nivé podmínky pro jeho difúzi do těchto vnitřních dutin

vzniklých na mezifázi matrice - sirníkový vměstek.

Dusík je prvek, který již v malých obsazích výrazně

ovlivňuje vlastnosti oceli. V čistém železe zvyšuje pře-

chodovou teplotu /5.26 /. Průběh lomu se stává intergranulár-

ním.Působení dusíku je dáno tím, že vytváří interstitický

tuhý roztok železa alfa a obdobně jako uhlík se přednostně

soustřeďuje v oblastech mřížky s tahovým pnutím; v okolí

dislokací vytváří Cottrellovy "obláčky". Protože jeho

rozpustnost v železe je větší nežli rozpustnost uhlíku,

je z největší části příčinou jevů deformačního stárnutí,

jak bylo uvedeno dříve. Pokud ocel neobsahuje prvky, které
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by vykazovaly afinitu k dusíku, pak s rostoucím obsahem dusí-

ku se přechodová oblast mezi houževnatým a křehkým lomem roz-

šiřuje a posouvá k vyšším teplotám. Pokud je dusík vázán

na stabilní nitridy, je účinek deformačního stárnutí omezen

a naopak je možné získat ocel s výhodnými pevnostními i

plastickými vlastnostmi /5.11 /. Zvýšené pevnostní hodnoty

jsou pak dány účinkem precipitačního vytvrzování, zpevněním

tuhého roztoku i snížením velikosti zrna. Důležitou roli

však zde hraje i předchozí tepelné zpracování oc°li, které

má přispět k tvorbě nitridů, jejichž stabilita je značně

závislá na teplotě /5.21 , 5.27 , 5.28 /.

Titan. Jedním z prvků se značnou afinitou k dusíku

je titan, jehož nitridy jsou stabilní při vyšších teplo-

tách než nitridy hliníku /5.29 /. Pru získání jemnozrnné

oceli však jsou nutné poněkud vyšší obsahy Ti nad 0,1 %

/5.11 /. Jako karbidotvorný prvek snižuje titan rovněž

obsah uhlíku a tím i podíl perlitu ve struktuře, což má

příznivý vliv na přechodovou teplotu.

Přísada titanu v oceli má vliv na tvárnost sirníko-

vých vméstků, sirníky titanu jsou špatně tvárné, čímž se

snižuje jejich řádkovité uspořádání po tváření. Tím se po-

někud zmenšují rozdíly v hodnotách vrubové houževnatosti

v podélném a příčném směru /5.3O /.

Vanad rovněž působí zjemnění zrna, a to v obsazích

nad 0,1 %. Vytváří nitridy i karbidy, které však už při

asi 950 °C přecházejí do roztoku /5.28 , 5.11 /. Precipi-

tací karbidů, po případě nitridů během žíhání se mohou

mechanické a plastické vlastnosti velmi výrazně měnit.

U ocelí se zvýšeným obsahem dusíku /O,014 %/ připisuje.

Stephanson a kol. /5.31 / zvýšení meze kluzu hlavně tvorbě

koherentního precipitátu. Tranzitní teplota se může zvýšit

i.i
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u nízkolegované konstrukční oceli s obsahem 1,6 % Mn,

1 % Cr a 0,1 - O,2O % V po žíhání při 580 až 620 °C až o

100 °C. Tepelným zpracováním však je možné získat oceli

0 poměrně vysokých pevnostních vlastnostech a s nízkou

tranzitní teplotou /5.32 , 5.11 /.

Niob je prvek, který již při obsazích v setinách pro-

centa působí zjemnění zrna oceli. Jako předcházející

prvky vytváří nitridy, po případě karbidy, které jsou jed-

nak velmi jemné, při větších obsazích kromě toho vznikají

1 velmi hrubé částice /5.11 /. Vlivem niobu na vlastnosti

oceli se zabývala celá řada prací /5.33 , 5.34, 5.35 /, při-

čemž jeho účinek je v možnosti dosažení jemnozrnné oceli

po tepelném zpracování« Karbidy, příp. nitridy niobu

brání růstu zrna při ohřevu a při ochlazování působí jako

zárodky při přeměně austenitu. Při teplotě 900 °C nastává

maximální vylučování nitridů niobu, takže austenitizací

jsou vytvořeny předpoklady pro nejúplnější vázání dusíku.

Do poslední skupiny 'orvků, které se v oceli vyskytu-

jí sice jen jako stopové, ale přesto je nutné při výrobě

oceli pro jaderné reaktory sledovat jejich obsah, patří

ty prvky, které v prostředí, kde jsou vystaveny neutrono-

vému toku, se samy stávají radioaktivními. Nebezpečné jsou

pak především prvky s dlouhým poločasem rozpadu. Mezi tyto

prvky patří v prvé řadě kobalt 60 s poločasem 5,3 roku.

Přípustný obsah kobaltu se zpravidla udává 0,01 % /5.45 ,

5.46 /. Dalším prvkem, jehož obsah je v oceli ze stejných

důvodů omezen, je tantal s poločasem 122 dnů, který zpra-

vidla doprovází niob.

Nežádoucí jsou i ty doprovodné prvky v oceli, které

mají velký absorbční průřez pro tepelné neutrony. Zde se

jedná především o bor s absorbčním průřezem 750, ve srov-

nání s manganem, který má rovněž poměrně vysoký absorbční
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průřez 13,2 a železem s 2,53 barn/atom /5.47 /,

5.3.3. Vliv chemického složeni na radiační poškozeni

Vliv radiačního poškození byl popsán v -samostatné

kapitole. Je patrný na všech typech ocelí, může být však

do určité míry omezen volbou legur a zpracováním. Účinek

neutronového záření se projevuje především zvýšením tvr-

dosti, pevnosti, meze kluzu a přechodové teploty. Zvýšení

přechodové teploty je dáno vztahem

0'O 1 / 3

22 —2
0 udává dávku neutronového toku v jednotkách 10 m
t doba, po kterou je ocel vystavena neutronovému záření

Změny v přechodové teplotě se považují za citlivější

kriterium pro vyjádření citlivosti na neutronové záření

než změny meze kluzu nebo pevnosti, které se dají vyjádřit

obdobnými vztahy.

Vlivem legur na radiační poškození se zabývala řada

autorů, jejich výsledky si mnohdy odporují a nejsou vždy

jednoznačné /5.48 , 5.49 , 5.50 , 5.51 /. Kromě chemického

složení zde zřejmě hrají roli i čistota oceli, struktura,

velikost zrna, pracovní teplota tlakové nádoby a další fak-

tory. Prvkem, který podle některých autorů zvyšuje dčinky

ozáření /5.52 /, podle jiných naopak má příznivý vliv

/5.53 /, je nikl. Při obsazích, které přicházejí v tivahu u

konstrukční oceli, nebude ovlivnění niklem příliš výrazné,

1 když podle /5.51 /, je u oceli s obsahem Ni 2,0 % po vyží-

hání při 316 °C zvýšení tranzitní teploty po ozáření dávkou

?:•'•
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7.1O22 rurf2 jen asi 15 °C.

Přísada 0,5 % Mo nebo 1 % Cr poněkud zmenšila po-

sunutí tranzitní teploty ve srovnání s feritem při stejné

dávce ozáření 3,7 . 10 n.m .

Příznivý vliv kombinace legur niklu, chrómu a molybde-

nu při různých dávkách ozáření a různých teplotách byl

nalezen Steelem a Hawthornem /5.53 /.

U doprovodných prvků, jako jsou fosfor a síra, byl

nalezen nepříznivý vliv" na radiační poškození /5.48 /. Sní-

žením obsahu z 0,014 % na 0,002 % se účinky ozáření o čtvr-
23 —2tinu snížily při dávce 5.10 n.m /> MeV/. Rovněž měd

má nepříznivý vliv u oeelí s nízkým obsahem legur /ocel

HY65 a TI/.

Způsob desoxidace má rovněž vliv na míru poškození

oceli /5.54 /. Zvýšení tranzitní teploty oceli odkysličené

křemíkem bylo více než dvojnásobné proti ocelím desoxido-

ván ým hliníkem nebo titanem; přitom i tranzitní teplota

v neozářeném stavu byla u oceli desoxidované křemíkem

vyšší. Z výsledku bylo odvozeno, že- volný dusík, který ovliv-

ňuje přechodovou teplotu, zvyšuje i radiační poškození

oceli. Volný dusík zvyšuje hodnotu k v Petchově rovnici;

pokud je však vázán na stabilní nitridy a tím je získána

jemnozrnná ocel, je jak počáteční tranzitní teplota nižší,

tak i její zvýšení je menší.

Rovněž Carpenter a kol. /5.56 / a švédští autoři /5.57 /

vysvětluji menší změny ve vlastnostech oceli jemnozrností.

Na druhé straně Trudeau /5.48 / nenalezl přímou souvislost

mezi velikostí zrna a účinky ozáření.

I
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Pokud se týká vlivu mikrostruktury na míru poškození

neutronovým zářením, byly vesměs nalezeny menší změny u

ocelí zušlechtěných, které rovněž v neozářeném stavu měly

nižší tranzitní teplotu.

Pro návrh složení oceli pro tlakovou nádobu výkonného

jaderného reaktoru, která by vykazovala vhodné mechanické

vlastnosti i při rozměrech, které převyšují rozměry tlako-

vých nádob pro jiné účely, je možné shrnout tyto základní

předpoklady:

a/ zachování svařitelnosti oceli, hlavně poměrně nízkým

obsahem uhlíku,

b/ zvýšení pevnostních hodnot menšími obsahy kombinace

legur, které nesnižují plasticitu oceli,

c/ použití jemnozrnné oceli, která je po všech stránkách

výhodnější,

d/ pokud možno nejdokonalejší vázání dusíku na stabilní

nitridy komplexní desoxidací,

e/ co nejnižší obsah doprovodných prvků, jako je síra,

fosfor a měď,

f/ co nejnižší obsah prvků, u kterých ozářením vznikají

radioaktivní isotopy s dlouhým poločasem,

g/ použití zušlechtěných ocelí, které kromě vyšších mecha-

nických vlastností jsou méně citlivé na radiační poško-

zení.
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5.3.4. Strukturní stabilita oceli pžl žíháni

V průběhu výroby tlakové nádoby je nutné provádět ně-

kolikrát opakované žíhání na snížení pnutí. Při potřebných

tlouštkách je třeba vnitřní pnutí snížit na co nejnižší

hodnotu, aby se snížilo i nebezpečí vzniku křehkému lomu,

který může nejsnáze iniciovat v oblastech zbytkových pnutí.

Žíhání, kterým se ruší následky deformace, svařování a ji-

ných technologických zásahů v průběhu výroby, však může

zanechávat následky na vlastnosti základního materiálu.

Význam snížení vnitřních pnutí plyne na příklad z údajů

fy Creusot /5.36 /, kde se předpokládá snížení vnitřních

pnutí na 40 MPa.

Doba a teplota žíhání se řídí v prvé řadě rozměry,

hlavně tloušťkou plechu a chemickým složením ocelí. Pro

snížení pnutí se nejběžněji provádí žíhání při teplotách

600 až 650 °C a doba se zvyšuje s tloušťkou plechu.

J. Sebille a kol. se ve svých pracích věnovali určení

vlivu teploty žíhání mezi 500 až 625 °C na relaxaci a sní-

žení účinků mechanického a tenzotermického stárnutí /5.37 /.

Na obr. 5.2 je uvedena závislost stupně relaxace na teplotě

a době žíhání. Jak u základního materiálu, tak i u svarového

kovu bylo určeno, že ter.,J.ota je hlavní faktor, který určuje

stupeň zotavení. Nad teplotou 575 °C bylo i při poměrně

krátkém setrvání dosaženo téměř dokonalé relaxace. Podle

těchto výsledků je také další zvyšování teploty žíhání nad

620 °C neúčinné.

Podobné výsledky uvádí Doneux /5.33 /, který na nízko-

legovaných ocelích /Ni-Cr-Mo/ určil po žíhání při 500 - 650

tyto výsledky:
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teplota žíháni prodleva relaxace
500
500
575
575
650

650

°C
°C
°C
°C
°C
°C

0

50 hod.
0

50 hod,

0

50 hod.

40 - 67 %

41 - 73 %

75 - 84 %

84 - 95 %

87 - 95 %

97 - 100 %

Vliv tenzotermickdho zkřehnutí, které se projevuje

zvýšením tvrdosti, pevnosti, meze kluzu a přechodové teplo-

ty žíháním, studoval de Sy /5.39 /. Použil tři typy nízko-

legováných ocelí o složení:

označ. % C Mn Si P S Cr Ni Mo
A

B

C

0,Í8 1,51 0,26 0,015 0,034 0,30 0,70 0,15

0,13 0,45 0,18 0,016 0,022 -

0,15 1,18 0,36 0,015 0,022 0,09 0,60 0,45

Tenzotermické zkřehnutí bylo imitováno 2 až 50 % defor-

mace při teplotách 20 až 5OO °C. Maximální zvýšení tranzitní

teploty a tvrdosti bylo pozorováno po 10 % deformaci a při

teplotách 200 - 300 °C. Největší zkřehnutí při těchto pod-

mínkách nastalo u oceli D, minimální u oceli A.

J. Viots a kol. /5.4O /, kteří navazují na předchozí

práci, se zabývali problémem stanovení optimální teploty

žíhání, při níž by nastalo maximální zotavení kovu a přitom

minimální zhoršení mechanických vlastností. Žíhání se

provádělo při teplotách 500 až 650 °C, s prodlevou až do

300 hodin. Zároveň byly ověřeny tři druhy svarových kovů.

Jakmile se rekrystalizací změnila struktura a došlo ke

zhrubnutí zrna, bylo změkčení materiálu doprovázeno zhorše-

ním plastických vlastností.



- 100 -

Změny mechanických vlastností jsou dány složením oce-

li. Při dlouhodobém žíhání klesají pevnostní hodnoty a vět-

šinou byl pozorován pokles plastických vlastností. Vliv

teploty a doby žíhání vyjádřili Hollomon a Jaffe paramet-

rem, který je úměrný teplotě žíhání vyjádřené ve °K a lo-

garitmu doby v hodinách /5.41 /.

p - T ( C + log t ) /5/

Jako konstanta C se zpravidla uvádí 20. Efekt teploty

a doby na vlastnosti oceli odpovídá tomuto parametru,

který byl vypracován pro změny pevnostních hodnot. Jeho

platnost byla ověřena i později ve speciální studii /5.42 /.

V práci Robertse /5.43 / byl sledován vliv žíhání na

změny vlastností u řady nízkolagovaných konstrukčních ocelí.

I po 2 hod. prodlevě při 650 °C bylo pozorováno zvýšení tran-

zitní teploty určené pro 50 % křehkého lomu.

Watkins, Wood, Nichols /5.44 / sledovali vliv žíhání

při 450 až 650 °C s prodlevou na teplotě 4 až 72 hodin

jednak na ocelích s obsahem 0,13 až 0,23 % C; 0,5 až 1,5 %

Mn, do 0,37 % Ni a desoxidováných křemíkem nebo křemíkem

a hliníkem, jednak na svarovém kovu. Mez kiuzu se pohybova-

la mesi 200 až 300 MPa, pevnost 370 až 400 MPa. Jako opti-

mální teplotu pro relaxační žíhání doporučují 550 až 570 °C,

kdy pozorovali nejmenší změny v mechanických vlastnostech

a přitom dostatečné snížení vnitřního pnutí.

F.«)

í':~.

Pearson a Lippa /5.17 / sledovali na vývojových tav-

bách konstrukčních ocelí s minimální pevností v tahu 540

až 570 MPa také vliv dlouhodobého žíhání. Jednalo se o oce-

li komplexně legované Ni-Mo-V a Nl-Mo-Cr-V. Po předchozím

tepelném zpracování mělo žíhání vliv hlavně na snížení vru-

bové houževnatosti a zvýšení přechodové teploty, což se
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u těchto ocelí vysvětluje sekundárním vytvrzováním.

Vlivu dlouhodobého a opakovaného žíhání je věnována

také práce Martina, Roquea a Bastiena /5.36 /. Byly sle-

dovány tři typy ocelí, přičemž hlavní pozornost byla zamě-

řena na ocel 1,2 Mo7 s obsahem 1,2 % Mn, 0,5 % Ni a 0,4 %

Mo, desoxidace byla provedena hliníkem. Po normalizaci

s řízenou rychlostí ochlazování byla pevnost všech zkouše-

ných ocelí 520 až 650 MPa. Teploty žíhání byly sledovány

v širokém intervalu od 400 do 700 °C. Pro dokonalou rela-

xaci byla určena teplota 625 °C. Změny vlastností byly

vyhodnoceny v závislosti na parametru Hollomona a Jaffeho

/5.41 /. Se zvyšující se teplotou a prodlužováním doby

žíhání byl pozorován pokles pevnostních vlastností a zvý-

šení přechodové teploty. Prudké zvýšení přechodové teploty

nastalo po žíhání nad 600 °C /obr. 5.3 /.

5.3.5. Oceli používané pro tlakové nádoby

Pro stavbu tlakových nádob i dalších komponent /kom-

penzátor objemu a parogenerátor/ bylo použito relativně

velmi málo typů ocelí. Prvé tlakové nádoby byly vyrobeny

z uhlíkových ocelí. V Anglii to byly oceli desoxidované

křemíkem nebo uklidněné hliníkem s obsahem manganu 1,O až

1,5 %, označované jako BS 1501 - 1506 a BS 1510 /5.58 /.

U těchto ocelí se zaručovaly pouze základní mechanické

vlastnosti:

OPt

min. 226 MPa

11 431 - 471 MPa

RV při - 10 °C 49 J.cm-2

/23 kp/mmV

/44 - 48 kp/mm2/

o
/5 kpm/cm /
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Ve Spojených státech to byla obdobná ocel označovaná

podle ASTM jako A212 B, která se osvědčila v energetice na

tlakových nádobách při tloušťkách až do cca 170 mm /5.1 ,

5.59 , 5.60 , 5.61 /. Uvedené oceli jsou vhodné pouze pro

menší tlakové nádoby jaderných reaktorů s malými výkony.

Pro použití na tlakové nádoby o větších tloušťkách, které

jsou nutné u výkonnějších reaktorů, se projevily tyto oceli

jako nevhodné.

Rada dalších tlakových nádob byla vyrobena z oceli

A 302 B podle ASTM. To znamená ze svařitelné oceli legované

manganem a molybdenem, která ve většině případů byla ještě

obohacena přísadou niklu, aby se dosáhlo vyšších, plastických

vlastností /5.62 , 5.63 , 5.64 /. Pro plechy z této oceli

byla vydána samostatná norma jakosti ASTM A 533 a pro vý-

kovky ASTM A 508, třída 2. Z těchto ocelí byl vyroben nej-

větší počet tlakových nádob jaderných reaktorů /5.65 /.

Rozdíly v chemickém složení ocelí pro jednotlivá zaří-

zení primárního okruhu spočívají především v obsahu ne-

žádoucích doprovodných prvků, které jsou u tlakové, nádoby

- a to především v oblasti, která je vystavena nejvyšším

dávkám záření - omezeny na nejmenší technicky dosažitelnou

míru. Jedná se o obsah mědi a fosforu /radiační poškození/

a síry /nebezpečí křehkého porušení/.

Pro reaktory, které se v souSasné době staví, i pro

budoucí reaktory, které se v USA plánují o výkonu 1 500 MW

a větším /5.1 / jsou navrhovány další oceli. Je to především

slitinová chrommolybdenová ocel /2 1/4 % Cr; 1 % Mo/, která

je podle ASTM označována jako A 542 pro plechy a A 541 třída

7 pro výkovky. Další je slitinová ocel se zvýšeným obsahem

niklu, chrómu a molybdenu /3 % Ni; 1,75 % Cr; 0,5 % Mo/,

která je v ASTM uváděna jako A 543 pro plechy a A 503 třída

4 nebo A 541 třída 8 pro výkovky.
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Tloušťka plechů pro válcovou část se i u uvedených

vysoce výkonných reaktorů předpokládá 150 mm a více. Aby

bylo možno snížit tlouš£ku, počítá se s použitím ocelí

s ještě vyššími pevnostními hodnotami.

Tyto oceli se uvažují i prc přírubové segmenty o

tloušťce 300 mm i více. Zde vykazují vyšší vrubovou houžev-

natost oceli A 542 a 543. V zušlechtěném stavu mají tyto

oceli mechanické hodnoty odpovídající kategorii vysoce pev-

ných ocelí. Zdůrazňuje se však nutnost velmi přesného dodr-

žení režimu tepelného zpracování, především teploty auste-

nitizace.

Ve všech případech se jedná o nízkolegované svařitelné

oceli. U ocelí A 212 a A 302 určuje pevnostní hodnoty

obsah manganu jednak zvýšením podílu perlitu ve struktuře

/při daném obsahu uhlíku// jednak snížením transformačních

teplot a získáním jemnozrnnější struktury perlitu. U oceli

A 302 modifikované přísadou niklu lze očekávat zvýšení

houževnatosti.

U oceli A 543, která z uvedených patří do nejvyšší

pevnostní skupiny, je podstatně snížena horní hranice obsa-

hu síry a fosforu, což má příznivý vliv na zvýšení houžev-

natosti a snížení tranzitní teploty.

Nepříznivý vliv volného dusíku je u ocelí A 302, A 533

a A 542 omezen přísadou hliníku, který kromě toho, že půso-

bí jako desoxidační prvek, váže zároveň dusík na poměrně

stabilní AlN, čímž omezuje vliv deformačního stárnutí.

U oceli A 543 se ještě ze stejného důvodu přidává i vanad.
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Dosažení požadovaných pevnostních hodnot u modifiko-

vané oceli A 302 B nečinilo potíže ani při tloušťkách

300 mm. Jak na povrchu, tak i ve středu tloušťky byly získá-

ny rovnoměrné výsledky. Rozdíly v tranzitní teplotě /pro
••O

hodnotu rázové energie 51 Jem na vzorcích Charpy/ u

150 mm a 300 mm plechu činily asi 15 °C. U oceli A 542

však byly shledány větší rozdíly v tranzitních teplotách

v závislosti na tloušťce plechu '5.76 /. U 150 mm plechu

byla tranzitní teplota - 32 °C, kdežto u 300 mm podstatně

vyšší:'+ ,41 °C. Nejpříznivější výsledky byly získány u

oceli A 543, legované Ni-Cr-Mo, kde byla požadovaná hodnota

houževnatosti 51 Jem"2 získána ještě při - 87 °C. Přitom

však je nutno poznamenat, že pro určení odolnosti dané oce-

li proti porušení je kriterium tranzitních teplot pro rázo-

vou energii 51 Jem , zvláště u zušlechtěných ocelí, zcela

nedostatečné a teplota NDT u těchto ocelí často leží

v oblasti "horní tranzitní'teploty" pro 100 % houževnatého

lomu /5.77 /.

V Sovětském svazu se pro stavbu tlakových nádob typu

WER v současné době používá ocel označovaná jako 12Ch2MFA,

což jest konstrukční ocel legovaná na bázi Cr-Mo-V. Proti

běžným konstrukčním ocelím je snížen obsah "nežádoucích"

prvku. Jeáná se především o obsah síry a fosforu, dále je

omezen obsah mědi a připouští se 0,02 % Co. Pro části,

kde se počítá s vyšším namáháním /např. prstenec víka

tlakové nádoby/, se u této oceli zvyšuje obsah uhlíku na

0,21 %. Tato ocel je pak označována jako 2OCh2MFA. U volné

příruby se pak jedná o ocel 25Ch2MFA se zvýšeným obsahem

chrómu a obsahem uhlíku 0,27 % /5.78 /.

Pro další komponenty, jako jsou parogenerátor a kom-

penzátor objemu, je použita ocel nízkolegovaná 22 K s přísa-

dou vanadu pro získání jemného zrna a tím i poměrně vyso-

kých pevnostních hodnot požadovaných při pracovní teplotě.
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Zatímco u ocelí pro tlakovou nádobu se předpokládá podle

podmínek /5.58 / zušlechťování do oleje a poté popouštění,

ocel 22 K je možno používat po normalizaci.

Pro perspektivní reaktory o výkonu 1 000 MW se u tla-

kové nádoby bude jednat rovněž o zušlechťovanou ocel. Pro

potrubí primárního okruhu, které má být provedeno z kova-

ných částí pouze s obvodovými svary, byla navržena ocel

10GN2MFA. Na rozdíl od austenitické oceli, které se použí-

vá pro potrubí WER 440, je to ocel legovaná Mn-Ni-Mo a V,

která ve stavu po tepelném zpracování má bainitickou struk-

turu.

Mezi perspektivními ocelemi je i ocel ASTM a A 538,

HY 130, 12-5-3 Maraging. Jejich reálné použití pro tlakové

nádoby však bude vyžadovat velmi pečlivé dodržování jak

technologie výroby, tak i podmínky kontroly. Zkušenosti při

použití těchto ocelí, které mají mez kluzu vyšší než

1 177 MPa a mez pevnosti vyšší než 1 471 MPa, nejsou zatím

z této oblasti použití známy.

Při projekci švédských jaderných centrál - reaktor

s tlakovou vodou v Avestě a varný reaktor v Narviken, oba

na neobohacené palivo, tj. přírodní uran, popřípadě na mír-

ně obohacené palivo U0_ - byly navrženy celkem nezvyklé

typy ocelí s mezí kluzu nad 400 MPa při teplotě 300 °C.

Po zvážení všech předností, hlavně nízké tranzitní teploty

a líspor při navařování nerezavějící vrstvy na vnitřní stě-

ny tlakové nádoby, se zde použilo martinzltickoaustenitické

oceli typu Avesta 248 SV o složení dle tab. 5.10.

Tyto oceli mají velmi dobré mechanické vlastnosti

- vysokou pevnost při vysoké houževnatosti. Podle ddaju

M Irounese /5.79 / jsou v tab. 5.11 uvedeny požadované

a skutečně dosahované mechanické hodnoty.
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Kromě výše uvedených ocelí se ve švédsku sledovaly i

další typy konstrukčních nízkolegovaných ocelí, kde se

jako výhodnější projevily jemnozrnné oceli /5.8O /.

Ve Francii byly podrobně sledovány oceli pro tlakovou

nádobu a vliv způsobu výroby na jejich vlastnosti /5.36 /.

Jednalo se o oceli legované Mn, Ni, Mo , event, s přísadou

V. Směrné složení je uvedeno v tabulce 5.12.

V NSR je pro tlakové nádoby používána ocel označovaná

jako 22NiMoCr37, která je velmi podobná oceli A 508, třída

2. Obsah doprovodných prvků je omezen u Ta a Co na max.

0,020 %, Al max. 0,050 %, Cu max. 0,10 % a V max. O,05 %

/5.81 /.

5.3.6. Způsob výroby tlakových nádob

Pro výrobu oceli se používá Siemens-Martinových pecí

s vyzdívkou zásaditou nebo kyselou, anebo elektrických oblou-

kových pecí. Ve Spojených státech i SSSR dávají přednost

oceli vyrobené v zásaditých elektrických pecích /5.66 /.

Jako přednost uvádějí jednak větší homogenitu v konečné

struktuře a tím i ve vlastnostech oceli, jednak možnost

získání oceli s nižším obsahem fosforu a síry s menším

množstvím sulfidických a kyslicníkových vmástků.

Vlastnosti ocelí vyrobených v pecích se zásaditými

nebo kyselými vyzdívkami a "čistota" oceli, rozdělení

vměstků, určené ultrazvukovými, event, jinými nedestruktiv-

ními zkouškami, jsou u obou způsobů prakticky rovnocenné

/5.67 /.
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Odlévání oceli se provádí ve vakuu. Hlavní důvod je

snížení obsahu plynů, především vodíku, a tím omezení mož-

nosti vzniku vloček ve velkých výkovcích nebo vývalcích.

U ocelí odlévaných do vakua je pak možno omezit nebo i

vypustit dlouhodobé protivločkové žíhání nad teplotu A.,,

které je nutné providet u polotovarů z ocelí odlétaných

na vzduchu. Jako další přednost odlévání ve vakuu je mož-

nost snížení obsahu hliníku potřebného pro vázání zbytko-

vého dusíku a tím snížení obsahu nekovových vmšstků. Tím

jsou vytvořeny předpoklady pro získání plechů bez větších

ultrazvukových indikací.

Při odlévání do vakua je ovšem velmi nutné dodržet

dostatečně vysokou teplotu odlévání, aby z tekuté oceli

mohly vměstky a produkty desoxidace vyplavat.

Tlusté plechy pro válcovou část tlakové nádoby se

válcují na bloomingu nebo na slabingu, přičemž se průřez

zmenší o asi 25 %. Povrchové vady se před dalším válcováním

velmi pečlivě čistí kyslíkovým plamenem. Vyválcované plechy

se nechají chladnout na vzduchu, byla-li ocel odlévána do

vakua; byla-li odlévána na vzduchu, chladnou plechy v zásy-

pu písku.

Aby se dosáhlo dostatečného stupně protváření a tím

rovnoměrných vlastností i u plechů o tlouštce 200 až 640 mm,

je výhodné válcovat plechy z předkovaných bram.

Vyválcované plechy se tepelně zpracovávají /5.1 /.•

U uhlíkových ocelí, popřípadě u nízkolegovaných ocelí se

provádí normalizace, event, opakovaná normalizace při nižší

teplotě s ochlazováním na vzduchu a další popouštění při

teplotě asi o 20 °C vyšší než bude teplota žíhání na snížení

pnutí, které bude v průběhu výroby prováděno /5.68 /. U pro-

jektovaných tlakových nádob se už počítá se zušlechtovaným
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materiálem.

Hrdla a některé přírubové díly se vyrábějí kováním

/5.1 /. Tak např. při výrobě tlakové nádoby SENN v Itálii,

kterou prováděla firma Terni, byly použity kované prstence

pro válcovou část tlaková nádoby. Tím odpadly všechny

vertikální svary a zároveň se získala větší čistota kovu,

protože střední segr ego váná část ingotu byla při kován:'

prstenců odstraněna. Rovněž mechanické vlastnosti byly

velmi rovnoměrné a nezávisely na orientaci vzorku /5.45 /.

Po stanovení mechanických hodnot a ultrazvukové čistoty

se plechy zkružují nebo lisují za tepla na potřebný radius

tak, aby mohly být svařeny na prstence pro válcovou, event,

přírubovou část tlakové nádoby. Rovněž vrchlík a dno se tvá-

ří na potřebné rozměry. Po následujícím tepelném zpracování

jsou odchylky od jmenovitých rozměrů upraveny deformací za

studena. Předpokládaná deformace je menší než 0,1 % a proto

se zanedbává její vliv na mechanické vlastnosti a možnost

deformačního stárnutí.

Oprava povrchu :

Na vnitřní stěně většiny tlakových nádob je navařena

vrstva nerezavějící austenitické oceli typu 18/8. Protože

se jedná o dva kovy s odlišně uspořádanou mřížkou, vzniká

zde nebezpečí, že v přechodové oblasti vzniknou vady, jako

mikrotrhlinky, křehké fáze nebo může nastat i oddělení

povrchů kovu naneseného navařením a stěny nádoby při ne-

vhodných parametrech svařování.

Z těchto důvodů se také uvažuje v některých státech

o použití nerezavějící oceli pro celou tlakovou nádobu

/5.68 /.
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5.3.7. Požadavky norem ASTM

Oceli pro tlakové nádoby jaderných reaktorů se neustále

vyvíjejí, především jsou upřesňovány rozsahy jejich chemic-

kého složení, příp. další vlastnosti. Došlo proto k jistému

přeznačkování používaných typů, takže současný stav je

^ následující /platný

|; nové označení

% A 515
j)

t A 516

*: A 533 A

1 B
'i C

: A 537 A

B
A 542

A 543

pro plechy - vývalky/:

staré označení

A 201 nebo A 212

A 201 nebo A 212

A 302

A 302 /Ni-modif./

A 302 /Ni-modif./

A 212

A 212

A 387 D

HY-80, HY-100

tep. zpracování

normalizace i y
normalizace

zušlechtění

zušlechtění

zušlechtění

normalizace

zušlechtění

zušlechtění

zušlechtění

Navíc kromě těchto norem platí pro výkovky norma A 508, za-

hrnující ekvivalenty k výše jmenovaným.

Pokud se týká jednotlivých norem, potom u hlavních

ocelí se vyžaduje:

A 302-72:

Kromě základních požadavků /chemické složení, mechanické

vlastnosti/, lze předepsat:
- vakuování při výrobě,

- dodatečné zkoušky tahem /i při zvýšených teplotách/,

- zkoušky vrubové houževnatosti,

- zkoušky padajícím závažím,

- nedestruktivní zkoušky /ultrazvukem, magnetickou metodou/,
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Požadované tepelné zpracování:

- do tloušťek 50 mm pouze válcování za tepla nebo norma-

lizace nebo žíhání na odstranění pnutí,

- nad 50 mm tloušťky nutno normalizovat,

- nad 100 mm nutno použít zrychlené ochlazování - vodní

sprchu nebo kalení do kapaliny.

Základní zkoušky:

- chemické složení tavbová,

- zkouška tahem při + 2O °C,

- zkouška ohybem při + 20 °C.

A 533-73:

Kromě základních požadavků lze předepsat dodatečné obdobně

jako u oceli A 302.

Požadované tepelné zpracování:

- kalení do vody z teploty 842 až 981 °C a popuštění při

odpovídající teplotě pro dosažení mechanických vlastností,

ale výše než 595 °C s výdrží alespoň 1,2 min/mm tloušťky.

Základní i dodatečné zkoušky jsou shodné s 'A 302. Navíc

možno předepsat zúžené požadavky na chemické složení:

obsah fosforu - max. 0,012 %

obsah mědi - max. 0,10 %

Závislosti meze kluzu a meze pevnosti v tahu na zkušební

teplotě jsou podle normy shrnuty v tabulce 5.13.

A 542-72:

Kromě základních požadavků lze předepsat dodatečná, jako

u ocelí A 302 a A 533.

Ocel má být vyrobena v SM peci nebo elektrické peci.

Tepelná zpracování sestává z austenitizace, kalení do vhod-

ného media - kapaliny nebo sprchou. Plechy mají být potom

popuštěny na požadované vlastnosti na teplotu vyšší než

565 °C s výdrží více než 1,2 min./mm tloušťky.
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Požadované mechanické zkoušky jsou shodné se zkouškami pro

ocel A 302.

Lze předepsat obsahy fosforu a síry omezené na max. 0,020 %

A 543-72a;

Jako u ostatních flechu lze kromě základních požadavků

předepsat dodatečné.

Tepelné zpracování sestává z kalení z austenitizační teplo-

ty do kapaliny nebo sprchou. Popuštění na požadované mecha-

nické vlastnosti nutno provést z teploty vyšší než 595 °C

po výdrži alespoň 1,2 min./mm tloušťky. U plechů nad 100 mm

se doporučuje použít před kalením ještě normalizaci nebo ka-

lení do vody z teploty 898 až 1 008 °C.

Požadované mechanické zkoušky jsou shodné jako pro ocel

A 542, obsah vanadu možno omezit na max. 0,05 %.

A 508-69;

Ocel má být vyrobena v zásadité elektrické peci.

Má být vakuována, a€ před nebo během odlévání z toho dů-

vodu, aby byly odstraněny plyny, především vodík. V průběhu
2

vakuování musí být vakuum nejméně 1,3.10 Pa.

Požadované tepelné zpracování:

Po kování možno provést tepelné zpracování k zlepšení opra-

cování apod. Tepelné zpracování sestává z kalení z austeni-

tizační teploty do vhodného media nebo sprchou. Poté násle-

duje popouštění z podkritické teploty s výdrží alespoň

1,2 min./mm tloušťky. Minimální popouštěcí teploty jsou

následující:třída 1

třída 2 a 3

třída 4, 4a, 5, 5a- minimálně 595 °C

- minimálně 620 UC

- minimálně 650 °C

třída 4b - minimálně 500 C
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Výkovky mají být chlazeny v peci, pokud není jinak specifi-

kováno.

Předepsané zkoušky sestávají z:

- zkoušky tahem při + 20 °C,

- zkoušky ohybem,

- zkoušky vrubové houževnatosti /Charpy-V/ při teplotách:

třída 1 : RV/+4,4°C - min. 20 J

třída 2,3 : RV/+4,4°C - min. 41 Ĵ

třída 4, 4a, 4b,5,5a : RV/-6,7°C - min. 48 J

- zkoušky nedestruktivní /magnetickou metodou, ultrazvukem/.

Dodatečné požadavky:

- simulované svědečné vzorky pro-žíhání po svařování,

- kalibrace ultrazvukových přístrojů dle referenčního bloku,

- přechodová křivka na vzorcích Charpy - V,

- zkouška padajícím závažím,

- omezení fosforu a síry u tříd 4a, 5, 5a na max. 0,015 %,

- omezení obsahu vanadu u tříd 5, 5a na 0,05 až 0,15 %.

5.3.8. Požadavky na sovětské oceli

Pokud se týká sovětských ocelí, je situace složitější,

protože ve většině případů neexistují platné normy GOST.

Pro oceli používané pro tlakové nádoby, kompenzátory a paro-

generátory platí pouze tyto technické podmínky /omezeně

dostupné/:

22 K -"TU 1086-66

15Ch2MFA, 2OCh2MFA, 25Ch2MFA - TU'428-61.

Ocelím typu 15Ch2MPA až 25Ch2MFA /tj. typu Cr-Mo-V/ se říká

též oceli typu TS /bude častěji používáno pro náaev třídy

ocelí/.
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Výběr legování ocelí typu TS bylo provedeno takto

/5.82 /:

- legování niklem a manganem vede k teplotnímu zkřehnutí/

- použití normalizace a popuštění nezajistí požadované

mechanické vlastnosti do tloušťek 450 mm,

- obsah uhlíku vzhledem k požadavku na svařitelnost nutno

omezit,

- legování niklem bylo odstraněno též pro technologické

potíže /vznik vloček a trhlin při kování i v případě kyse-

lých ocelí/,

- zkušenosti s použitím Cr-Mo-V a Cr-Mo-W-V ocelí ukazují

na snížení sklonu k tvoření vloček a na možnost použití

za vyšších teplot.

S ohledem na svařování je varianta 15Ch2MFA používána na

svařované části nádob, varianta 2OCh2MFA pak na vrchliky

víka a konečně 25Ch2MFA na volné příruby, které se nešva-

ru jí.

Pro zvýšení kvality polotovaru se používá vakuování

ingotů při lití. Takové oceli jsou dobře prokalitelné až

do tlouštek 600 mm, mechanické vlastnosti jsou pak homogen-

ní.

Stabilní vlastnosti se dosahují zakalením z teploty

kolem 1 000 °C do oleje s vysokým popuštěním v oblasti

660 až 700 C. Při svařování se používá předehřevu do

300 °C.

Teplotní závislosti mechanických vlastností pro oceli

22 K a třídy TS jsou dle normy /5.92 / shrnuty v tabulce

5.14.
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5.3.9. Mikrostruktura a tepelné zpracování

Stí

Používané oceli jsou ve většině případů určeny k použi-

tí ve stavu zušlechtěném, kaleném a popuštěném. Přitom navíc

nutno zajistit i vysoké požadavky na mechanické vlastnosti

do poměrně velkých tloušťek - požaduje se proto dobrá pro-

kalitelnost daných ocelí.

Prokalitelnost u ocelí A 533, A 542 a A 543 je řízena

především tvořením primární bainitické mikrostruktury po

kalení a popuštění. Obr. 5.4 /5.83 / ukazuje transformační

TTT diagram pro ocel A 542. Extrémní rychlosti ochlazování

vytvářejí martenzit, pomalejší pak obecně zajištují vznik

bainitické transformace. Pouze nejpomalejší rychlosti /např.

v peci/ vytvářejí feritickoperlitickou strukturu.

Obr. 5.5 /5.83 / udává část TTT diagramu pro ocel

A 533. Tři rychlosti ochlazování jsou platné pro povrch,

polovinu a čtvrtinu tlouštky plechu o tlouštce 375 mm.

Ukazuje se, že ani rychlost na povrchu není u této tlouštky

a oceli dostatečná k dosažení martenzitické transformace.

Tvrdost oceli A 533 B není podstatně ovlivněna ry-

chlostí ochlazování po austenitizaci, ale značně režimem

popouštění a dalšího žíhání. Obr. 5.6a /5.84 , 5.85 /

ukazuje vliv ochlazovací rychlosti po austenitizaci jak na

tvrdost, tak i na velikost vrubové práce RV při teplotě

+ 12 °C. Podstatnější vliv popouštěcího režimu - teploty

a doby žíhání - ukazuje obr. 5.6b /5.84 . 5.85 /, kde

režim žíhání je vyjádřen v parametrickém tvaru jako

T / C + log t / .10 , kde T je teplota popouštění, t je

doba prodlevy na teplotě T, C je konstanta.

Vrubová houževnatost se začíná zlepšovat po žíhání při

teplotách alespoň 500 °C. Nejlepší vrubovou houževnatost
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dává struktura horního bainitu po popouštění v oblasti

teplot 630 až 650 °C. Příčinu velmi dobrého vlivu horního

bainitu na vrubovou houževnatost nutno vidět /5.85 / v jeho

mikrostruktúře. Maximální hodnoty vrubové houževnatosti

se docílí při popouštěcí teplotě a době výdrže, při kterých

pokles hustoty přeskupení dislokací vytvoří stabilizované

dislokacní sítoví, tj. minimální počet subzrn. S dalším

zvýšením teploty a doby výdrže nastává pokles vrubové hou-

ževnatosti vlivem růstu zrn bainitického feritu a precipi-

tačními procesy.

Při spodním bainitu s hustým dislokačním síťovím, ale

zvláště zvýšením počtu jemně rozptýlených karbidu se může zvý-

šit absorpce energie, nutné k šíření štěpných trhlin. Tvo-

ření jemných subzrn muže vlivem rekrystalizace ovlivnit i

vysokou vrubovou houževnatost.

Pro tlustostěnné šlechtěné polotovary z oceli A 533-B

se požaduje struktura horního bainitu.

Horní kritická rychlost pro to, aby v oceli A 542 ne-

vznikl žádný pro-eutektoidní ferit, je 2OO °C/min. Tato

rychlost nemůže být docílena ve skutečných výrobcích ani

ochlazováním ve vodě. Proto výsledná struktura je směs baini-

tu a martenzitu s částí pro-eutektoidního feritu. Jestliže

je rychlost menší, nastává perlitická transformace a struk-

tura obsahuje tzv. blokový ferit. Při rychlosti 6 C/min,

se vyskytuje již jen blokový ferit. Vlastnosti potom jsou

velmi špatné. Je-li rychlost menší než 10 až 15 °C/min.,

je vrubová houževnatost velmi nízká a existuje značný rozptyl

hodnot /5.86 /.

Zušlechtění, sestávající z kalení do vody a popuštění,

je nezbytné pro získání optimálních hodnot ocelí typu

Ni-Cr-Mo, tj. A 543. Dvojité kalení je přitom vhodné pro
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r.1
zajištění vrubové houževnatosti u tloušéek nad 100 mm.

ASTM dovoluje rozsah austenitizačních teplot 9O0 až

1 010 °C; je vhodné držet se spíše spodní hranice pro za-

jištění optimální houževnatosti. Popouštění se provádí ob-

vykle nad 595 °C k získání meze kluzu v intervalu 560 až

700 MPa. Závislost pevnostních vlastností a vrubové houžev-

natosti na popouštěcí teplotě jsou na obr. 5.7 ,/5.84 /.

Je nutno brát v úvahu, že popouštěcí teploty pod 500 °C

jsou nedostatečné, zvláště z hlediska houževnatosti a snížení

hladiny zbytkových vnitřních pnutí. Přitom tato ocel je

v oblasti teplot 200 až 500 °C náchylná k popouštěcí křeh-

kosti, jak ukazuje závislost vrubové houževnatosti RV/-50 °C.

Ke snížení tohoto efektu se doporučuje urychlené ochlazení

z popouštěcí teploty /do vody/.

ASME požaduje, aby ocel A 543 byla podrobena žíhání

po svařování, pokud se používá pro jaderné nádoby - minimál-

ní teplota žíhání je rovna 580 °C. Přitom se požaduje poma-

lé ochlazování - toto tepelné zpracování může snižovat vru-

bovou houževnatost, jak ukazuje obr. 5.8 /5.34 /.

Stabilní vlastnosti u ocelí typu TS se docilují po

zakalení z teploty kolem 1 000 C s vysokým popuštěním v

oblasti 660 až 700 °C /5.87 /. K tomu, aby u oceli TS byla

dosažena prokalitelnost až do tloušťek 400 mm, používá se

0,25 % uhlíku, 3,0 % chrómu, 0,8 % molybdenu a 0,3 % vanadu

a méně než 0,4 % niklu /5.87 /.

Pro tloušťky 110 až 15*0 mm se plná prokalitelnost do-

sáhne i s obsahem uhlíku 0,11 až 0,16 %. Taková ocel je

vhodná pro tváření apod., přitom se do'ire svařuje za přede-

hřavu do 300 °C.
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Pro zvýšení kvality polotovarů se používá vakuování

ingotů při lití. Oceli jsou pak dobře prokalitelné až do

tloušťek 600 mm, mechanické vlastnosti jsou homogenní.

pi
I 5.3.10. Vliv tloušťky polotovaru a vzorku

Vzhledem k vysokým jednotkovým výkonům jaderných

elektráren je nutno používat i polotovary o velkých tloušť-

kách. To znamená, že je nutno věnovat pozornost nejen

otázkám prokalitelnosti ve velkých tloušťkách, ale především

skutečným vlastnostem v různých tloušťkách materiálu - urču-

jící se zpravidla stává střední část tloušťky polotovaru.

Vliv tloušťky se projevuje dvojím způsobem - jednak

vlivem na rychlost ochlazování /a tím i na vlastnosti ma-

teriálu/, jednak faktorem velikosti /vlivem na způsob poru-

šení/. Pokud se týká prvního vlivu, potom obr. 5.9 /5.83 /

ukazuje na vliv tloušťky plechu u oceli A 533-B, třída 1 a

2, na teplotu NDT, zjišťovanou pomocí zkoušek padajícím zá-

važím /DWT/ze vzorků, umístěných na povrchu, ve středu

tloušťky a ve čtvrtině tloušťky plechu. S růstem tloušťky

plechu je vidět značný růst přechodové teploty NDT. Podcbné

výsledky ukazuje i obr. 5.10 /5.83 / pro ocel A 542 třídy

2.

Změna mechanických vlastností v tahu i vrubové houžev-

natosti /přechodové teploty/ pro ocel A 533-B, znázorněné na

obr. 5.11 /5.88 / plně vystihuje závislost prokalitelnosti:

pouze do hloubky asi 1/8 tloušťky od obou povrchů lze pozo-

rovat zlepšené vlastnosti, střední část /asi 3/4 tloušťky/

je prakticky shodná; prokalitelnost u této oceli není velká,

jak také potvrzuje TTT diagram.
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U všech tlustých plechů z oceli A 543-je dostatečná

vrubová houževnatost při použití kriteria přechodové te-

plotyj ještě při tlouštkách 300 mm byly zjištěny výborné

výsledky /5.84 /. i pro velké tlouštky /180 mm/ byla zjiště-

na přechodová teplota, definovaná 100 % houževnatým lomem,

rovna - 40 °C, 50 % křehký lom potom při. teplotách - 73

až - 90 °C.

Pokud se použije zkoušky padajícím závažím /DWT/,

potom pro různé tlouštky oceli A 543 byly zjištěny následu-

jící hodnoty NDT:

tlouštka v mm mez pevnosti v MPa NDI ve C
16

25

165
250

620

765

632

780

- 160

- 112

- 85
- 56

Vliv čistého faktoru velikosti na přechodovou teplo-

tu je znázorněn na obr. 5.12 /5.89 /, sestrojeném pro

ocel A 533-B. Je vidět, že s růstem tlouštky vzorku vzroste

přechodová teplota, při změně tlouštky z 16 mm na 300 mm

naroste přechodová teplota až o + 40 °C, pro oceli s vyšší

pevností je to ještě více /60 i více stupňů C/.

5.3.11. Mechanické vlastnosti za tepla

Jaderná energetická zařízení jsou provozována při

zvýšených teplotách, zpravidla nad 250 °C. Znamená to,

že je nutno zjišťovat i teplotní závislost mechanických

vlastností, zvláště pak meze kluzu a pevnosti, jako hlav-

ních parametrů pro výpočet pevnosti jednotlivých zařízení

/kromě toho je nutno zjištovat i odolnost proti tečení pro

speciální komponenty, provozované za vysokých teplot/.
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Porovnání vlastností za tepla u ocelí A 533 a A 302

je na obr. 5.13. /5.9O /. ukazuje se, že až do teplot asi

315 °C se mez pevnosti podstatně nemění, zatímco mez kluzu

klesá asi o 15 %. Obr. 5.14 /5.9O / ukajuje obdobné závis-

losti pro ocel A 212 B /A 537 B/. U této oceli je pokles

vlastností se zvyšováním teploty výraznější, zvláště v pří-

padě meze kluzu.

Závislost mechanických vlastností na zkušební teplotě

- pevnosti, meze kluzu, tečení, tínavy, lomové houževnatosti

K J C a vrubová houževnatosti RV je pro ocel A 542 znázorně-

na na obr. 5.15 /5.91 /.

Ocel A 543 je charakterizována dobrými vlastnostmi za

zvýšených teplot, zvláště od teploty okolí do 550 °C

/5.84 /. Obr. 5.16 /5.84 / ukazuje závislost meze pev-

nosti na zkušební teplotě - při teplotě 344 °C je pozorován

pokles jen asi o 10 %.

Pro zvýšení žárupevnosti oceli TS bylo použito lego-

vání uhlíkem, chromém, molybdenem a vanadem, což vše zpevňu-

je matrici tím, že tyto prvky se rozpouští v alfa železe

a při popouštění pak precipitují rovnoměrně ve formě jemno-

zrnných karbidů /5.87 /. Kladná role karbidu vanadu je

nejen ve zvýšení pevnosti, ale i ve zvýšení radiační stabi-

lity oceli, protože vaře uhlík na termodynamicky stabilní

sloučeniny. Tyto oceli jsou plně žárupevné až do teplot

360 °C.

Většina voďorvodních reaktoru pracuje mezi teplotami

220 a 370 °C, vysokoteplotní plynem chlazené reaktory pak

až do 700 °C, i když tlakové nádoby budou pracovat při te-

plotách nižších. Ze současných ocelí má nejlepší vlastnosti

za vyšších teplot ocel Á 542. Porovnání meze pevnosti při
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tečení za 10 000 h. ukazuje následující tabulka /5.83 /s

o c e l m e z pevnosti při tečení za 10 000 h.

A 542

A 543

A 533

482 °C

517 MPa

-

276 MPa

533 °C

159 MPa

83 MPa

76 MPa

Mez pevnosti při tečení závisí podstatně též na vý-

chozích mechanických vlastnostech, tj. pevnosti za poko-

jové teploty. Ukazuje to pro ocel A 542 obr. 5.17' /5.9O /.

S růstem meze kluzu při pokojové teplotě značně roste i

mez pevnosti při tečení za 100 000 h., zvláště pro nižší

teploty tečení. Závislost meze pevnosti při tečení na

zkušební teplotě pro tuto ocel udává též obr. 5.15.

Elouhodobé vlastnosti - mez pevnosti v tečení - u

oceli A 543 jsou shrnuty v následující tabulce /5.84 /:

427 °C 483 °C 556 °C 594 °C

1 000 h.

10 000 h.

587 MPa 380 MPa 159 MPa

83 MPa

76 MPa

41 MFa

5.3.12. Svařování

S ocelí typu A 543 /Hy-80 a HY-100/ jsou bohaté zku-

šenosti v loSařství a vojenském námořnictví /5.84 /. Zkuše-

nosti ukázaly, že hlavními požadavky pro úspěšné svařování

je uchování elektrod a tavidel v suchém stavu, svařování

pak nutno provádět při středním předehřevu. Tato ocel má

vysokou prokalitelnost, tepelně ovlivněná zóna dosahuje

tvrdosti ekvivalentní 400 IIB. Navíc samotný, svarový kov

vykazuje vysokou pevnost, takže svary jsou náchylné ke

vzniku "studených" trhlin, pokud bohem svařování může do

svaru vniknout vodík nebo když je teplota materiálu příliš

nízká. Čím jsou vyšší napatí, obklopující chlazený svar
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a čím je nižší jeho teplota nebo rychlost ochlazování, tím

je nutno pečlivěji zabránit vniknutí vodíku do svaru /5.93

5.94 /.

Doporučuje se, aby obalené elektrody byly skladovány

při absolutní vlhkosti maximálně 0,2 % při teplotě 107 °c;

mohou být vyjmuty nejdéle pět hodin před svařováním.

Současně se doporučuje předehřev svaru na teplotu alespoň

95 C. Pro velké tloušťky je vhodné používat vyšší předehřev

a meziohřev - na 150 °C. Přitom svary není možno ochladit

pod teplotu předehřevu, pokud není celý svar hotov. Navíc

je vhodné držet svar na teplotě předehřevu nebo při teplotě

poněkud vyšší alespoň po dobu několika hodin po svaření.

Tyto principy při svařování jsou používány prakticky pro

všechny typy ocelí - liší se jen teplotou předehřevu.

Ü oceli A 543 je možno použít prakticky všechny typy

svařování. Pro ručrií obloukové svařování se používají elek-

trody typu E9O18M a E12O18M Ni-Cr-Mo, určené především pro

použití v nežíhanám stavu. Ukázalo se však, že žíhání po

svaření zvyšuje hodnoty přechodové teploty ze zkoušek vru-

bové houževnatosti. Pro obloukové svařování pod ochrannou

atmosférou plynu se používá elektrod dvou typů /ve stavu

po svaření/:

typ mez kluzu v MPa mez pevnosti v MPa RV/-51 C v.J

100S-1

100S-2

605-705

725-845

min. 690

min. 83O

min. 68

min. 68

Nejvíce používaný způsob svařování pod tavidlem za-

jištuje nejlepší vlastnosti svarových spojů - pevnost,

čistotu a houževnatost.
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Při výběru vhodných drobtů nutno brát v úvahu:

- obsah mědi nad 0,10 % zvyšuje citlivost k radiačnímu

zkřehnutí /5.1O3 /,

- svarové kovy mohou vlivem žíhání po svaření vykázat po-

kles pevnosti i houževnatosti,

- příkon energie při svařování má být omezen na 2,2 kJ/mm

pro tlouštky nad 25 mm. Takové omezení příkonu zajistuje

vznik houževnatého samopopuštěného martenzitu v tepelně

ovlivněné zóně, který vykazuje dobrou odolnost proti dy-

namickému zatížení i ve stavu po svaření, líení však jasné,

zda je nutno toto omezení dodržet i pro silnostěnné tla-

kové nádoby, u kterých je vždy používáno žíhání po svaře-

ní.

Obr. 5.18 /5.84 / ukazuje, že tento typ svaru má

dobrou houževnatost již ve výchozím stavu; žíhání po svaře-

ní /s ochlazením v peci/ zvyšuje hodnotu vrubové houževna-

tosti RV i teplotu NDT.

Elektrostruskové svařování lze použít tam, kde je možno

použít kalení /normalizace/ a popuštění k zajištění houžev-

natosti v tepelně ovlivněné zóně a svarovém kovu. Pro svařo-

vání se používají dráty 2 1/4 Cr-1 Mo a 3 Cr-1 Mo. Dosa-

žené výsledky jsou taktéž dobré - přechodová teplota dle RV

/kriterium 68 J/ je lepší než - 12 °C.

V řadě tlakových nádob byly objeveny tzv. podnávarové

trhliny /5.85 /, tj. trhliny ve ferítickém materiálu, přilé-

hajícím k austenitické návarové vrstvě. Vliv materiálu,

tepelného příkonu a působícího napětí na vznik podnávaro-

vých trhlin je znázorněn na obr. 5.19 /5.85 /. Citlivost

ke vzniku trhlin je nižší u oceli A 533 D než u oceli A 508.

Přitom pravděpodobnost iniciace se stává větší, jestliže

tepelný příkon roste; doporučuje se, aby nebyl větší než

42 kJ/cm pro ocel A 508 C1.2.
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5.3.13. Křehnutí

Oceli pro jadernou energetiku jsou vystaveny během

provozu řadě vlivu a přitom vzhledem k specifice zařízení

je nutno zajistit jejich zvýšenou spolehlivost a život-

nost. Nejdůležitějšími jsou otázky dlouhodobé stability

při provozních teplotách a s tíjn spojené otázky zkřehnutí.

Jelikož zušlechtěné oceli mají mikrostrukturu velmi

vzdálenou od stabilní, existuje vždy možnost zkřehnutí

během provozu za zvýšených teplot /5.9O /, častokrát i

během výrobního procesu.

Obecně: tažnost a kontrakce při krátkodobých zkouškách

rostou se zvyšováním zkušební teploty s výjimkou malého

poklesu v oblasti teplot 205 až 370 °C u těch ocelí, u kte-

rých se projevuje dynamické stárnutí.

V závislosti na chemickém složení a výchozí mikro-

struktuře podléhají zušlechtěné oceli řadě procesů zkřehnu-

tí: deformační stárnutí, zkřehnutí při žíhání na odstraně-

ní pnutí, popouštěcí křehkost, křehkost při 475 °C, křeh-

kost při 270 °C, vodíkové zkřehnutí, radiační zkřehnutí,

creepové zkřehnutí. Z těchto procesů jen zkřehnutí při

270 °C, tzv. křehkost popuštěného martenžitu, je čistě

specifická pro zušlechtěné oceli.

5.3.13.1. PopouStěcí křehkost

Vzhledem k provozním teplotám a výrobním režimům je

nejdůležitějším jevem popouštěcí křehkost /kromě creepové-

ho zkřehnutí pro materiály, pracující v oblasti tečení/.

Velký význam má především pro ocel A 508. Lze ji definovat

jako posun přechodové křivky vrubové houževnatosti směrem

k vyšším teplotám. Posun vzniká tehdy, když se ocel tepelně
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zpracovává buď pomalým ochlazováním oblastí teplot 316 až

595 °C nebo se drží po dlouhou dobu na teplotě v této

oblasti. Popouštěcí křehkost je podle současných teorií

způsobována ne&istotami.jako je arsen« antimon, fosfor a

cín včetně jejich interakce s legujícími prvky niklem,

chromém, manganem a křemíkem /5.95 /.

A 302 B:

U této oceli /základního materiálu a svarového kovu svaro-

vého spoje automatového pod tavidlem/ se vliv popouštěcí

křehkosti projevuje velmi málo - viz obr. 5.20 /5.95 /,

at se jedná o vrubovou houževnatost, pevnostní vlastnosti

nebo tažnost.

A 533 B:

Tato ocel se liší od A 302 B přidáním asi 0,5 % niklu. Pozo-

rujeme malý pokles meze kluzu a tažnosti. Stupňovité ochla-

zování vyvolalo růst přechodové teploty jen asi o 33 °C,

přitom hodnota přechodové teploty zůstala ještě kolem - 30°C.

Popouštěcí křehkost je závislá na složení, struktuře a te-

pelném zpracování. Přísada niklu v Mn-Mo ocelích zvyšuje

náchylnost ke zkřehnutí.

A 542:

Byly zkoušeny materiály o dvou různých pevnostech /58O a

1 080 MPa/ /5.95 /. Stupňovité ochlazování u nízkopevnost-

ního materiálu zvýšilo mez kluzu a pevnost asi o 35 MPa při

současném snížení tažnosti á kontrakce. Pro materiál o

vyšší pevnosti byl trend opačný. Po konečném popuštění nízko-

pevnostni materiál nevykázal další zkřehnutí, zatímco

vysokopevnostní pokračoval ve stejném trendu. Existuje hor-

ní hranice zkřehnutí pro danou ocel a ztráta tažnosti až

na tuto hranici, aC je vyvolána popouStěcí křehkostí nebo

zvlášť špatnou houževnatostí ve výchozím stavu. Současně
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se ukázalo, že existuje jistá kritická velikost zrna pro

dosažení maximálního zkřehnutí.

i Objevuje se zde též sklon k popouštěcí křehkosti,

zvláště v oblasti provozních teplot kolem 370 °C /5.83 /,

427 až 510 °C /5.9O /, kdy vzrost přechodové teploty byl

roven 28 až 83 °C a přechodová teplota dosáhla až hodnoty

+ 94 °C.

Popouštěcí křehkost u svarových spojů pod tavidlem je zná-

zorněna na obr. 5.21 /5.9O /. Jeden svar vykázal malou

změnou houževnatosti po stupňovitém ochlazení, zatímco

druhý podstatné zhoršení. Ukazuje se, že je důležitý výběr

tavidla pro svařování. Analýza výsledků zjistila velký vliv

prvků, vyvolávajících zkřehnutí / arsen apod./ a manganu

a křemíku.

A 543:

Velmi malá nebo žádná popouštěcí křehkost byla zjištěna

u oceli A 543 při teplotách 266 až 288 °C, ale střední

zkřehnutí při teplotě 316 °C /při teplotě 353 °C po dobu

10 000 h. byl zjištěn vzrůst přechodová teploty o + 45 °C/

/5.9O /.

TS:

Při výběru složení ocelí TS se vycházelo z těchto zásad

/5.87 /:

Vhodným prvkem k dosažení prokalitelnosti je nikl, který

v množství kolem 5 % ve spojení s chromém a manganem může

zajistit prokalitelnost v potřebných tloušťkách. Přitom ale

může být příčinou teplotního stárnutí. Experimentálně bylo

zjištěno, že obsah niklu do 2,0 % za přítomnosti 1,5 % chró-

mu nevede k podstatnému zvýšení přechodové teploty ani ke

snížení vrubové houževnatosti po dlouhodobé výdrži na te-

plotě 340 °C. Podobno se zkřehnutí nepozorovalo při obsahu

manganu pod 0,5 %. Výběr legur však bylo nutno provést
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nejen s ohledem na požadované mechanické vlastnosti, ale

i na plasticitu v tepelně ovlivněná zóně svarového spoje.

5.3.13.2. Stárnuti

Ü ocelí pro tlakové nádoby může mít jak teplotní, tak

i deformační stárnutí jistý vliv. Obr. 5.22 a /5.83 / uka-

zuje vliv stárnutí při různých teplotách a dobách na hou-

ževnatost různých ocelí. Oceli A 212 a A 533 nejsou znatel-

ně ovlivněny ani dlouhodobým stárnutím při teplotách 260,

370 a 482 C, ale u obou ocelí nastává vzrost přechodové

teploty o + 11 až + 16 °C po žíhání po dobu 100 h. při

teplotě 620 °C. Ocel A 543 je náchylná ke stárnutí

v oblasti kolem 400 °C, což se projevuje po ozáření, kdy

radiační poškození při ozařovací teplotě 400 °C je vyšší,

než při 288 °C /5.83 /.

Deformační stárnutí lze u uhlíkových a nízkolegovaných

ocelí ovlivňovat takovými přísadami, jako je titan a hli-

ník, které během výroby na sebe vážou uhlík a dusík. U oce-

lí pro tlakovď nádoby je pozorováno jan velmi omezené

deformační stárnutí - viz obr. 5.22b /5.83 /. Deformační

stárnutí bylo prováděno režimem: deformace 5 % + žíhání

po dobu jedné hodiny při teplotách 262 až 650 °C. U všech

ocelí byl zjištěn jistý röst přechodové teploty po stár-

nutí při teplotách 262 a 370 .

A 533:

Deformace, následovaná stárnutím při teplotách žíhání na

odstranění pnutí /62O °C/ vykazují jistý vliv na posun

přechodové teploty. Dlouhodobá výdrž při teplotách 260,

370 a 620

zkřehnutí.

C bez plastické deformace způsobuje jen malé
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A 542:

U tohoto materiálu existuje slabý sklon ke zkřehnutí,

jestliže po žíhání na odstranění pnutí je použito pomalé-

ho ochlazování.

j'C/i A 543:

Tato ocel je náchylná k deformačnímu stárnutí, přesto však

výsledná hodnoty přechodových teplot nejsou podstatně

rozdílné od oceli A 533.

Porovnání teplotního a deformačního stárnutí pro

některé oceli je provedeno v tabulce 5.15 /5.96 , 5.97 /.

TS:

Tento typ ocelí je- odolný proti teplotnímu a dosti proti

deformačnímu zkřehnutí. Přechodová teplota se nemění ani

po žíhání na teplotě 340 nebo 425 °C po výdrži několik

tisíc hodin.

5.3.13.3. Zkřehnutí při žíhání na odstranění pnutí

Hlavním účelem žíhání na odstranění pnutí je snížení

hladiny zbytkových pnutí ve svarovém spoji. Přitom však

dochází i k nežádoucím jevům, hlavně snižování houževna-

tosti, případně i pevnostních vlastností. Oba tyto fakto-

ry ukazuje obr. 5.24 /5.88 / pro ocel A 543.

Ocel A 533 ukázala střední náchylnost k tomuto zkřeh-

nutí při tepelném příkonu 0,3 kJ/mm a pouze v případě

vysoké pevnosti svarového kovu. Při příkonu 1,9 kJ/mm byla

odolná proti vzniku trhlin /5.98 /.

Ocel A 543 neukázala při tepelnim příkonu 1,9 kJ/mm

žádný sklon ke vzniku trhlin /5.98 /.
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Vysoká pevnost svarového kovu ve spojení s nízkou

pevností základního materiálu podporuje vznik trhlin.

Tepelný příkon má vliv na rozsah vzniku trhlin. Svary při

tepelném příkonu 0,8 kJ/mm bez předehřevu vykázaly značný

vznik trhlin u oceli A 533 a malý počet trhlin u oceli

A 543. Svary s příkonem 1,9 kJ/mm s předehřevem při

120 °C nevykázaly žádné trhliny u oceli A 533 a pouze

malé množství u oceli A 517.

U oceli A 543 /5.83 / bylo pozorováno značné zkřehnu-

tí po žíhání na odstranění pnutí s následujícím pomalým

ochlazením. I když je pozorován pokles vrubové houževna-

tosti po mnohonásobném žíhání, přesto zůstává stále velmi

dobrá ve srovnání s ocelemi A 542 a A 533. Ochlazení na

vzduchu po žíhání na odstranění pnutí nevyvolává pozoro-

vatelný pokles houževnatosti u této oceli.

Toto zkřehnutí u oceli A 542 je nevratné /5.99 /. Je

způsobeno vznikem precipitátů a v prvním přiblížení není

důsledkem přítomnosti atomů nečistot. Hlavní příčinou jsou

precipitáty Mo-C, které jsou koherentní s matricí. Kohe-

rentní deformace pak způsobují pokles vrubové houževnatosti

i posun přechodové teploty. Když precipitát dosáhne kri-

tické velikosti, kdy koherentní deformace již nemůže být

dále matricí vyrovnávána, vrubová houževnatost se zlepšuje.

Znamená to, že když je svar jednou vyžíhán v oblasti te-

plot nad tímto typem zkřehnutí, nemůže znovu tímto mecha-

nismem zkřehnout, i když nelze vyloučit existenci popouštš-

cí křehkosti /v oblasti teplot 425 až 595 °C po opětném

ohřevu/. U této oceli je oblast zkřehnutí po žíhání na

odstranění pnutí dána teplotami asi 26O až 595 °C; je-li

žíhání provedeno při teplotě 595 °C po dobu alespoň 8 h

nebo teplota je zvýšena na 650 °C, sádmí zkřehnutí se nepo-

zoruje. Maximální zkřehnutí je přiton pozorováno při
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teplotě žíhání 565 °C po dobu 1 hod. Snížení nastává po

žíhání po dobu 32 h a opět se objevuje po době asi

1 000 h.

Typy zjištěných precipitátů po jednotlivých režimech

jsou ukázány v následující tabulce 75.99 /:

zpracování

po svaření

262 °C/0,5 h

372 °C/0,5 h

483 °C/0,5 h

595 °C/0,5 h

595 °C/64 h

precipitáty

Fee, Fe3C

FeC,MoC/Fe2MoC/folie/

Fe3C, Mo2C/folie/

Fe3C,Fe2MoC, Mo2C/folie/

Fe3C, Fe2MoC, Mo2C/folie/

Mo 2C Cr-Xto karbonitrid /folie/

5.3.13.4. Vodíková zkřehnutí

Hlavním zdrojem vodíku v oceli tlakové nádoby reaktorů

chlazených vodou je koroze. Lze předpokládat, že už hranice

2 ppm vodíku v oceli by byla důsledkem neúnosně vysokých

rychlostí koroze /5.96 /.

Pro uhlíkové a nízkolegovaná oceli, užívané pro vodo-

vodní reaktory, není vodíkové zkřehnutí problémem /5.1O4 /.

Hlavním zdrojem vodíku při provozních teplotách kolem 262

až 316 C jsou korozní procesy mezi chladivém a ocelí tla-

kové nádoby /5.83 /.

Zpožděné lomy se pozoroijí u ocelí s daleko vyššími

obsahy vodíku, než lze normálně nalézt u tlakových nádob.

Hejvíce vodíku kromě toho se dostane do oceli během svařo-

vání. Prakticky jediná vysokopevnostní oceli jsou v reakto-

rech používány jen na Šrouby, u těch ale není používáno sva-

řování.
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Bylo zjištěno, že zvyšující se obsah chrómu zvyšuje

odolnost proti vodíkovému zkřehnutí, přitom i další silně

karbidotvorné prvky jsou v tomto procesu užitečná /5.9O /.

Nižší odolnost mají svahová kovy.

Zatímco ocel A 302 B je spíše necitlivá k vodíkovému

zkřehnutí i po ozáření dávkou 3.10 n/m /pokud se týká

tažnosti/, u ocelí A 542 a A 543 byla zjištěna prakticky

nulová tažnost /5.100 /. Ukazuje se, že vodíkové zkřehnuLí

se projevuje spíše u ocelí s vyššími pevnostmi a navíc

náchylnost k němu se zvětšuje zvyšováním pevnosti a£ už

tepelným zpracováním, deformací za. studena nebo ozářením.

Tyto oceli jsou však současně odolné proti pomalému růstu

trhliny při napětích nižších než napětí vyvolávající okam-

žité porušení. Zpožděné lomy se v těchto ocelích nevyskytu-

jí, a€ už jsou v normalizováním nebo zušlechtěném stavu
24 2ozářeny dávkami až 3.10 n/m , až do obsahu vodíku 4 ppm

/5.96 /.

5.3.13.5. Radiační zkřehnutí

Radiační poškození u ocelí pro tlakové nádoby jader-

ných reaktorů s tepelnými neutrony je charakterizováno

nízkoteplotním zpevněním a zkřehnutím.

Velikost radiačního poškození se může podstatně lišit

jak mezi jednotlivými typy ocelí, tak i mezi jednotlivými

tavbami téže oceli.

První případ charakterizuje tab. 5.16 /5.1O5 /, udá-

vající změny přechodové teploty, vyvolané ozářením u růz-

ných typů ocelí za teplot pod 138 °C a při teplotě 233 °C.

Rozdíly v jednotlivých ocelích jsou značné - až o 100 % -

a přitom nemusí být shodné poměry pro ozařování při nižší

a vyšší teplotě. Ukazuje se spíše, 2e při nízkých teplotách
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se nepozoruje podstatný rozdíl mezi jednotlivými typy oce-

lí, pokud jsou dostatečně stabilizovány a uklidněny /tj.

s minimálním obsahem volného uhlíku a dusíku, které v této

teplotní oblasti hrají důležitou roli/. Při vyšších teplo-

tách pak s růstem pevnosti klesá i citlivost k radiačnímu

zkřehnutí.

Nejvyšší známou radiační stabilitou z komerčně použí-

vaných ocelí pro tlakové nádoby je charakterizována ocel

typu TS /15Ch2MFA/, jak potvrzuje tabulka 5.17 /5.82 /.

Druhý" případ, tj. rozdíly mezi jednotlivými tavbami

byl původně připisován rozdílné mikrostruktuře. Teprve

v pozdější době v souvislosti se studiem ocelí typu A 533

a především A 543 ée došlo k závěru, že tuto roli. může

hrát měčl. Ta totiž během ozařování tvoří komplexy s vakan-

cemi a společně zvyšují zkřehnutí ocelí - podporují inter-

granulární lom, procházející po precipitátech mědi.

Detailní studium vlivu mědi, resp. i vanadu u oceli

typu A 533 B ukázalo, že se zvyšujícím se obsahem mědi

/zpravidla již od obsahu O,10 %/ se pozoruje zvýšení růstu

přechodové teploty po ozáření. Proto také bylo provedeno

dodatečné limitování obsahu mědi u ocelí pro jaderná tla-

kové nádoby, jak dle ASTM tak i u ocelí typu TS /5.1O2 /.

Předpokládá se však, že vliv mědi je závislý také

na mikrostruktuře /5.1O3/ - má menší vliv ve struktuře

popuštěného martenzitu /ocel A 543/ než ve struktuře po-

puštěného horního bainitu /ocel A 533 B/.

Byl také dokázán zhoršující vliv fosforu - již obsah

nad 0,020 % je zhoršující, jak ukazuje tab. 5. 18 /5.1O5 /

pro ocel A 302 B.

Další výsledky ukazují na to, 2e vysoký obsah niklu
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při nízkém obsahu chrómu /pod 1 %/ může mít nepříznivý

vliv na radiační citlivost - viz tab. 5.19 /5.1O3 /.

Podobný vliv jako měa může u některých ocelí mít i

vanad, zvláště u ocelí A533 B a A 543. U těchto ocelí byl

proto v současných normách upraven maximální obsah na

0,04 %. Na rozdíl od vývalku z oceli A 543 nebyl vliv

0,10 % vanadu u výkovku z oceli A 508 pozorován - viz tab.

5.20. Tento vliv může být vázán na způsob výroby oceli a

obsah dusíku /5.1O3 /.

Opačný vliv vanadu byl pozorován u ocelí typu TS.

U nich je obsah vanadu na úrovni legury - tj. kolem 0,3 %.

Vzhledem k tomu, že radiační stabilita táto oceli je výbor-

ná, předpokládá se, že karbidy vanadu působí v tuto oceli

příznivě na radiační poškození, protože v termodynamicky

stabilních sloučeninách vážou na sebe přebytečné atomy

volného uhlíku a tak snižují radiační poškození /5.37 /.

5.3.14. Speciální vlastnosti

Kromě standardních zkoušek ke zjišťování obvyklých

mechanických vlastností je v řadě případů vhodní, ne-li

nutné, provést i řadu doplňkových zkoušek ke zjištění

speciálních mechanických vlastností.

Silnostěnné tlakové nádoby, příp. i jini komponenty,

jsou náchylné ke vzniku křehkého lomu nebo kvazikřehkího

/elastoplastického/ lomu. K jeho zamezení je vyvinuta řada

pracovních hypotéz, z nichž dvě nejdůlež.. ější jsou:

teplotní a iniciační.

Teplotní hypotéza je založena na principu teploty

zastavení trhliny, nad kterou může být zařízení provozo-
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váno bez nebezpečí vzniku křehkého porušení, i když by

obsahovalo značnou trhlinu. Tato teplota bývá zjišťována

bud pomocí speciálních zkoušek, např. metodou Robertsono-

vou nebo ESSO na zkušebních deskách o skutečná tloušťce

A zachycení vlivu faktoru velikosti/ nebo zkouškami náhrad-

ními. Mezi ně patří např. zkouška padajícím závažím /Drop

Weight Test - DWT/, při které se zjišťuje teplota nulové

tažnosti /NDT/, ke které se připočítává 30 až 60 °C k za-

chycení faktoru velikosti. Náhradou muže být též zkouška

na dynamický ohyb /Dynamic Tear - DT/', která se provádí i

na zkušebních tělesech o skutečné tloušťce na padostro-

ji^u o energii až 10 J - viz obr. 5.12. Náhradou muže

být též zjištění teploty NDT ze zkoušek vrubové houževna-

tosti na vzorcích typu Charpy-V z kriteria 50 % křehkého

lomu nebo jisté hodnoty vrubové práce /např. 41 J/.

Iniciační hypotéza je založena na zjištění podmínek

pro iniciaci křehké trhliny, ccž je charakterizováno tzv.

lomovou houževnatostí /K_c//v některých případech se použí-

vá i tzv. kritické rozevření trhliny /COD/ zvláště v pří-

padě svarových spojü. Lomová houževnatost může být zjišfco-

vána na speciálních zkušebních vzorcích bu3 na tříbodový

ohyb nebo na excentrický tah na vzorcích typu WOL nebo CT,

ve všech případech s xínavovou trhlinou. Nutno přitom dodr-

žet podmínky rovinné deformace,' což vede k nezměrnému

zvyšování tloušťky zkušebního vzorku. V současné době se

však pomocí Ricaova J-integrálu překonává i tento nedosta-

tek. Z velikosti lomové houževnatosti je pak možno určit

i velikost kritické velikosti vady při daním napětí a te-

plotě. Ze znalosti podmínek cyklického zatěžování, změn

lomové houževnatosti a rychlosti rfistu únavových trhlin

možno posoudit, jak se původní velikost defektu během pro-

vozu bude měnit a tak ovlivňovat spolehlivost zařízení.
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Protože jak teplota zastavení trhliny, tak částečně

i lomová houževnatost jsou spojeny s hodnotami vrubové

houževnatosti /a přechodové teploty/, bude zmínka jen o

další vlastnosti, tj. rychlosti šíření únavové trhliny.

5.3.14.1. Rychlost rastu únavové trhliny

Pro charakterizování rychlosti růstu únavové trhliny

je obvyklé používat vztah dle Parise

da/dN - A . (̂ K ; /g/

kde da/dN je rychlost růstu únavové trhliny /mm/cykl7

A je materiálová konstanta

AK je rozkmit faktoru intenzity napětí.

Výsledky zkoušek pro různé typy ocelí jsou shrnuty v tab.

5.21.

Odolnost proti šíření únavové trhliny se mění pro

neozářené oceli, největší je pro ocel A 543, střední pro

A 533 B a nejmenší pro ocel A 302 B. Odolnost svarových spo-

jů elektrostruskového /ES/ a automatového pod tavidlem

/ATS/ u oceli A 543 jsou přibližně shodné se základním ma-

teriálem /5.1O6 , 5.107 /.

Obecně možno říci, že odolnost proti růstu trhliny

u těchto materiálů není silně citlivá k ozáření dávkami

až 2,5.10 n/m při 307 °C. Pokud ozáření vyvolává sníže-

ní odolnosti, jedná se o malou hodnotu. Naopak bylo pozo-

rováno zvýšení odolnosti u svarového kovu olektrostrusko-

vého spoje u oceli A 543.
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Í 1 Rychlost šířeni trhliny v závislosti na rozkmitu

faktoru intenzity napětí K ve stavu před a po ozáření

u těchto ocelí leží v úzkém pásu - jednotlivé hodnoty

se liší maximálně třikrát, při čemž horní obalová křivka

je dána ocelí A 302 B /5.1O6 , 5.107 /.

i
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6. KOROZIVZDORNĚ OCELI A SLITINY NIKLU
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Volba ocelí pro jednotlivé konstrukční součásti jader-

ných reaktoru se řídí všeobecně podle jejich fyzikálních

a mechanických vlastností, odolnosti proti korozi a podle

druhů namáhání, kterým mají být vystaveny během stanovené

doby životnosti přísluSného zařízení. Významné místo ve

výběru zaujímají především korozivzdorné oceli a několik

málo slitin niklu. Možné oblasti jejich použití jsou v pri-

márním okruhu, na vestavby reaktoru včetně trubkových systé-

mů, tlakové nádoby, obaly palivových článku a různá pomocná

zařízení.

Většina materiálových otázek použití těchto ocelí je

již v podstatě prozkoumáma a uspokojivě zpracována. Koro-

zivzdorné oceli nacházejí široké použití jak v lehkovodních,

tak i rychlých reaktorech a budou nepochybně sloužit i ve

vysokoteplotních reaktorech. Výběr se v podstatě ustálil na

několika málo druzích austenitických korozivzdorných ocelí.

V daleko menším měřítku co do počtu přicházejí v úvahu také

některé feritické korozivzdorné oceli a případně i slitiny

niklu. Všechny tyto materiály jsou vlastně známými typy

ocelí používanými většinou již dlouhou dobu běžně v jiných

průmyslových odvětvích. Nelze tvrdit, že bylo třeba vyvi-

nout zcela nové materiály se specifickými vlastnostmi pro

jadernou energetiku.

Pro vlastní volbu materiálu je nutná dokonalá znalost

požadavku a pro konstrukci zase dokonalá znalost vlastností

materiálu. To vyžaduje také znalost všech stavů materiálu,

které mohou nastat uvnitř určitého dílu během výroby /tepel-

ně ovlivněná pásma při svařování, doprovodné prvky, struktur-

ní podmínky, pnutí apod./, stejně jako během provozu /vliv

záření, korozní účinky prostředí, přenos« hmoty, křehnutí/.

Neméně významný je také vývoj vhodných zkušebních technik
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zaměřený přímo na jednotlivé problémy provozu jaderných

reaktorů. Přitom musí být ve všech případech splněna základ-

ní podmínka: od materiálu se nesmí na jedné straně příliš

mnoho očekávat, avšak na druhé straně musí být zase z ekono-

mických důvodů plně využit.

Všechny tyto mimořádné podmínky použití & stejně tak

dosud neobvyklé požadavky na nejvyšší možnou spolehlivost

konstrukčních dílů vedou však přesto k určitým zpřesněním

počínaje výrobou ocelí přes zvýšené nároky na vlastnosti až

po pečlivou kontrolu během zpracování i vlastního provozu.

Přestože se jedná v podstatě o běžné základní typy ocelí,

označují se jako zvláštní jakosti s odpovídající čistotou

a vlastnostmi pro použití v jaderných reaktorech. Způsob

dosažení tohoto cíle se přitom zpravidla pečlivě utajuje.

Mimořádnou pozornost vyžaduje také stanovení chemického

složení některých druhů ocelí s ohledem na možnost výrazné

aktivace určitých v nich obsažených prvků. Přitom je však

nutné počítat s tím, že podle povahy těchto v tivahu přichá-

zejících prvků lze možnost celkové aktivace ovlivnit úpra-

vou složení jen částečně, nebot hlavní slitinové složky

oceli - železo a chrom - se mohou právě tak aktivovat na

nepříjemné zářiče íť . Výrobce zajišťuje proto dodávky

ocelí 8 maximálním omezením všech v úVahu přicházejících

škodlivých prvků, a to zejména kobaltu, tantalu a případně

i boru. Na trhu jsou k dispozici tzv. reaktorově čisté ma-

teriály, a to zpravidla ještě s odstupňovanými obsahy uve-

dených prvků. Tato výroba je možná jedině za použití jedno-

tlivých slitinových přísad nebo kovů o nejvyšší možné čisto-

tě, nebot jakákoliv rafinace lázně během výroby je z meta-

lurgických důvodů naprosto vyloučena. Výroba slitinových

přísad a kovů o tak vysoké čistotě je velmi nákladná a je-

jich vysoké ceny se nutně promítají i do cen reaktorově

čistých ocelí.
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6.1. Austenitické korozivzdorné oceli

Nejdůležitější a současně i nejrozšířenější skupinu

korozivzdorných ocelí představují chromniklové a chroanikl-

molybdenová oceli . Přehled základních druhů vyráběných

v zahraničí uvádí tabulka 6.1. V některých zemích převládá

přitom výroba těchto ocelí bez přísady titanu, to je nesta-

bilizovaných. Ve Spojených státech připadá například z cel-

ková výroby všech druhů korozivzdorných ocelí 65 ft na ocel

typu O5Crl8Ni9 a 10 % na ocel 05Crl7Nil2Mo2 s nejvýše pří-

pustným obsahem uhlíku do 0,08 %. Přitom je možné pozorovat

v poslední době zvýšený zájem o tyto oceli s dále sníženou

hladinou obsahu uhlíku do max. 0,03 %. Díky této skuteč-

nosti je potlačena výroba stabilizované oceli typu 08CrlťK

NilOTi, zatímco obdobná ocel s molybdenem typu OSCrl7Nil2Mo2-

Ti se vůbec nevyrábí.

Austenitické korozivzdorné ocel- mají řadu whodných

vlastností ve srovnání s druhou základní skupinou korozi-

vzdorných ocelí, tj. feritických chromových ocelí. Týká

se to především celkové odolnosti proti korozi v nejvýznam-

nějších druzích agresivních prostředí, která je také zpra-

vidla hlavním vodítkem při volbě použití jednotlivých ocelí,

často je však nutné vzít v úvahu i technologické vlastnosti,

jako je tvařitelnost za tepla i za studena a možnost dalšího

zpracování včetně svařitelnosti'. Proto se dává zpravidla

přednost austenitickým korozivzdorným chromniklovým ocelím

i přes jejich vyšší cenu, která je v průměru nejméně dvojná-

sobná proti základním druhům feritických chromových ocelí.

Austenitické korozivzdorné oceli mají příznivé mecha-

nické vlastnosti, dostatečné hodnoty meze kluzu a pevnosti

a vysoké hodnoty plasticity a houževnatosti, jak vyplývá

z přehledu v tabulce 6.2. Pevnostní hodnoty si zachováva-

jí příznivou úroveň také za zvýšených teplot až do teploty
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kolem 600 °C. Základní ocel typu O5Crl8Ni9 má také přija-

telnou žárupevnost, kterou lze dále zvýšit vhodnou úpravou

chemického složení.

V závislosti na chemickém složení oceli a její struktu-

ře stejně jako v závislosti na vlastnostech okolního pro-

středí /složení, teplota, pH/ mohou podléhat austenitické

korozivzdorné oceli v podstatě všem známým druhům koroze,

všeobecné Si rovnoměrné, místní /bodová, důlková koroze/,

mezikrystalové stejně jako korozi za napětí. Také voda,

i když má vysokou čistotu, je ve skutečnosti právě tak

agresivním prostředím jako jiné látky. Ocel základního ty-

pu O5Crl8Ni9 má všek dostatečnou odolnost ve vodě o vysoké

čistotě, což umožňuje její schopnost pasivace.

Všeobecná koroze probíhá u těchto ocelí v destilované

vodě při obyčejné teplotě s kyslíkovou depolarizací.

S růstem teploty vzrůstá rychlost vybíjení iontů vodíku a

při teplotě 300 až 360 °C v odvzdušněné vodě probíhá koro-

ze s vodíkovou depolarizací. Za přítomnosti kyslíku ve vo-

dě může probíhat koroze s kyslíkovou depolarizací X za vy-

sokých teplot. Korozní rychlost oceli základního typu v na-

sycené páře je prakticky stejná jako koroze ve vodě při té-

že teplotě. Rychlost všeobecné koroze ve vodě za statických

podmínek při teplotě 280 až 350 °C je 0,8 až 4^m/rok a

v páře za přítomnosti kyslíku při teplotě do 600 °C a tla-

ku do 3 430 MPa /35O- kg/cm2/ 5 až 10,/Mn/rók /6.1 /.

Odolnost proti korozi austenitických chromniklových

ocelí se zvyšuje přísadou molybdenu a ve zvláštních přípa-

dech také mědi. Tyto změny vyžadují současně také přiměře-

nou úpravu chemického složení v obsazích základních sliti-

nových prvků. Jedním z hlavních cílů těchto doprovodných

úprav je trvalé zachování stability austenitu, který urču-

je charakter této skupiny ocelí. Přísada molybdenu má ta-

ké příznivý vliv na některé další druhy koroze. V tomto
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směru je nejvýznamnější účinek molybdenu na omezeni náchyl-

nosti k důlkové a bodové korozi. Předpokládá se také/ že

molybden zvyšuje stabilitu ochranného oxidického filmu,

který ve skutečnosti podmiňuje odolnost těchto ocelí proti

korozi /6.2 /. Korozivzdoraé oceli s přísadou molybdenu ma-

jí také lepší odolnost v širokém ckmhu redukčních koroz-

ních prostředí^ jaké představuje například kyselina sírová/

která se obecně používá při zpracování jaderného paliva.

Náchylnost k mezikrystalové korozi vzniká po dlouho-

dobém provozu těchto ocelí při teplotách obecně mezi 500 až

800 °C 8 maximem účinnosti v rozmezí 600 až 650 °C. Za těch-

to podmínek se postupně vylučují z tuhého roztoku austenitu

karbidy typu /Cr,Fe/23Cg. Chrom potřebný k vytvoření tohoto

karbidu difunduje na hranice ;srn z bezprostředního okolí.

Tím se ochuzují hraniční oblasti o chrom, nebo€ za uvedených

podmínek teploty již nedochází ke zpětnému vyrovnání úbytku

chrómu v těchto místech další difúzí z vnitřku zrn, což

vede ke snížení elektrochemické odolnosti těchto oblastí.

Je zřejmé/ že oceli s vyšším celkovým obsahem uhlíku jsou

náchylnější k mezikrystalové korozi, neboč uhlík difunduje

za uvedených teplot z přesyceného austenitu mnohesa intenziv-

něji k hranicím zrn.

Segregace karbidů s vysokým obsahem chrómu na hranicích

zrn je prvým předpokladem pro vyvolání náchylnosti oceli

k mezikrystalové korozi. K vlastní mezikrystalové korozi

pak dochází teprve až působením různých agresivních prostře-

dí. Nejsnadněji se projevuje v kyselých prostředích za zvý-

šené teploty. Při teplotě nad 100 °C a vysokém tlaku však do-

chází k mezikrystalové korozi také v prostředí vody a páry

za přítomnosti kyslíku nad určitou kritickou koncentrací

0/1 až 0/3 mg/kg. V odvzdušněné vodě a páře nevzniká mezi-

krystalová koroze ani u ocelí náchylných, stejně jako v pro-

vzdušněné vodě při teplotách do 100 °C.
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Podmínky k segregaci karbidů na hranicích zrn se vytvá-

řejí jednak během svařování a jednak během žíhání.konstruk-

čních dílů na odstranění pnutí. V prvém případě dochází

k vylučování karbidů a tím ochuzování hranic zrn o chrom

v těsné blízkosti svaroyého spoje v místech, kde materiál

dosáhne právě kritické teploty pro segregaci karbidů. Doba

vystavení působení těchto teplot závisí přitom na tlouštce

svařené- součásti, čímž je současně určen i rozsah celkové

precipitace karbidů a tím také náchylnost k mezikrystalové

korozi při pozdějším působení příslušných agresivních pro-

středí. Žíhání na odstranění pnutí je pro spolehlivou funkci

dílů jaderných reaktorů ještě závažnější. Provádí se zpra-

vidla kolem teploty 600 °C po dobu 10 až 16 hodin» což

představuje téměř optimální podmínky pro vyvolání náchyl-

nosti k mezikrystalové korozi v kritickém rozsahu.

Náchylnost k mezikrystalové korozi austenitických koro-

zivzdorných ocelí se eliminuje vhodnou úpravou chemického

složení. Nejúčinnější je tzv. stabilizace, tj. vázání uhlí-

ku titanem nebo niobem. Oba tyto prvky se slučují přednostně

s uhlíkem na příslušné karbidy, které jsou velmi stálé a

nedisociují ani při rozpouštěcím žíhání při 1 050 až 1 100°C,

kterému se austenitické korozivzdorné oceli běžně podrobují.

V takto stabilizovaných ocelích je obsah volného uhlíku/tzn.

uhlíku nevázaného v karbidu/ velmi malý a nepřesahuje roz-

pustnost uhlíku v austenitu při pokojové.teplotě. Proto ke

tvorbě karbidu chrómu a tím ochuzení hranic zrn za přísluš-

ných podmínek již nedochází.

Množství titanu a niobu, které je potřebné pro spoleh-

livou stabilizaci, závisí na obsahu uhlíku. Pro oceli s ob-

sahem uhlíku v rozmezí 0,06 až 0,10 % se volí pro spolehli-

vou stabilizaci pětinásobek titanu a osminásobek niobu.
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Při případném dalším snížení obsahu uhlíku pod 0,06 % fcude

nutné pravděpodobně počítat s ještě vyššími stabilizačními

poměry. Tato úprava je aktuální právě pro řešení určitých

materiálových otázek atomových reaktorů, a to zejména

s ohledem na potřeby dlouhodobého žíhání na odstranění

vnitřních pnutí.

V daleko menším měřítku může ovlivnit náchylnost

k mezikrystalové korozi ještě další úprava chemického slo-

žení. Je to například zvýšení obsahu chrómu nebo přísada

molybdenu, čímž se mohou částečně zlepšit podmínky pasiva-

ce ochuzených hranic zrn. Zvyšování obsahu niklu má naopak

spíše negativní účinek.

V používání titanu a niobu pro stabilizaci austenitic-

kých korozivzdorných ocelí existují určité specifické rozdí-

ly. Pro potřeby atomových reaktorů se dává v zahraničí spí-

še přednost ocelím stabilizovaným niobem.

Pokud nepřesáhne teplota použití nestabilizované auste-

nitické korozivzdorné oceli trvale teplotu 500 až 600 °C,

je možné omezit náchylnost k mezikrystalové korozi

vhodným tepelným zpracováním. Toto tzv. stabilizační žíhání

se provádí 1 až 3 hodiny při teplotě 8OO až 900 °C. Přitom

se vyloučí nejvyšší možné množství uhlíku z austenitu ve

formě karbidů, avšak díky vysoké rychlosti difúze za této

teploty dojde současně k vyrovnání obsahu chrómu mezi vnitř-

kem a hranicemi zrn.

Austenitické korozivzdorné oceli se také úspěšně použí-

vají ve formě obalů palivových a jiných článků aktivní zóny

v reaktorech s rychlými a tepelnými neutrony. Nehledě na

vyšší pohltivost tepelných neutronů, což vyžaduje použití

obohaceného paliva, mají austenitické korozivzdorné oceli

řadu předností ve srovnání s ostatními v úvahu přicházející-

mi materiály. Mají vyhovující žárupevnost do teploty 650 °C

jsou dobře svařitelné a navíc několikanásobně levnější než

zirkon a jeho slitiny. Jejich použití v rychlých reaktorech
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je dále vhodné s ohledem na přítomnost kapalných kovů pro
přenášení tepla.

Při použití austenitických korozivzdorných ocelí pro

obaly palivových článků je nutné přihlédnout k možnosti

reakce oceli s jaderným palivem. To je zvláště důležité

při použití kapalných kovů pro přenášení tepla, neboC při

porušení obalu Slánku dochází k reakci s kapalným kovem.

Austenitické korozivzdorné oceli reagují s kovovým ura-

nem při teplotách 500 až 700 °C za vzniku příslušných in-

termetalických sloučenin obsahujících uran. Podobně reagu-

je také monokarbid uranu.

6.2. Chromové korozivzdorné oceli

Chromové korozivzdorné oceli představují neméně vý-

znamnou třídu, jejíž strukturní podmínky nejsou zdaleka

omezeny na jedinou oblast jako u austenitických chromni-

klových ocelí. Podle chemického složení je lze rozdělit

na několik skupin. Základní rozdělení je podle obsahu chró-

mu. Podle toho rozeznáváme v podstatě celkem 3 2ákladní

typy se 12, 17 a min. 25 % chrómu. Jednotlivé oceli těchto

typů mohou mít potom různé struktury v závislosti na obsa-

hu uhlíku.

Všechny základní typy s obsahy uhlíku pod 0,08 % mají

čistě feritickou strukturu a označují se jako feritické

chromové korozivzdorné oceli. Nedochází u nich ke struktur-

ní přeměně z hlediska možnosti provedení tepelného zpraco-

vání. Typy se 12 a částečně i 17 % chrómu mohou obsahovat

současně i větší množství uhlíku. U ocelí se 12 % chrómu

se hladina obsahu uhlíku pohybuje zpravidla v rozmezí

0,10 až 0,40 %, u ocelí se 17 % chrómu jednak kolem 0,20 %,
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jednak částečně i kolem 0,90 %. Všechny chromové oceli

s obsahy uhlíku nad 0,10 % podléhají v závislosti na celko-

vém obsahu uhlíku strukturním přeměnám a lze je proto tepel-

ně zpracovávat, tzn. kalit a popouštět.

Vlastnosti jednotlivých ocelí všech těchto základních

typů se ovlivňují podle potřeby přísadami dalších prvků.

Je to především molybden pro zvýšení odolnosti proti koro-

zi, nikl pro zlepšení mechanických vlastností, případně ti-

tan nebo niob pro zajištění odolnosti proti mezikrystalové

korozi. Oceli skupiny s 25 % chrómu obsahují často malé

množství titanu nebo niklu pro zjemnění zrna a tím pro

zlepšení úrovně mechanických viastností.

Feritické chromové korozivzdorné oceli jsou předmětem

stálého zájmu konstruktérů, přičemž z tohoto výčtu nelze vy-

loučit ani oblast konstrukce jaderných reaktorů. Příčinou záj-

mu je především jejich výrazně nižší cena. Jejich některé

vlastnosti se do určité míry blíží vlastnostem austenitic-

kých chromniklových ocelí nebo je i převyšují, jako napří-

klad hodnoty meze pevnosti a meze kluzu. Vezmeme-li v úvahu

odolnost proti korozi za napětí, jsou dokonce i výrazně

lepší. Široké používání těchto ocelí omezuje však několik

podmínek. Je to především nízká houževnatost při obyčejné

teplotě, horší svařitelnost, křehnutí a zvýšená citlivost

k mezikrystalové korozi po žíhání při vysokých teplotách

nebo již i po sváření. Tato citlivost se objevuje dokonce

i v mírnějším prostředí, kterému austenitické chromniklové

korozivzdorné oceli běžně odolávají.

Nartenzitické chromové korozivzdorné oceli dosahují

příslušným tepelným zpracováním v závislosti na obsahu

uhlíku ještě vyšší, hodnoty meze pevnosti a meze kluzu.

Vysoké pevnostní hodnoty jsou však provázeny omezenými plas-

tickými vlastnostmi. Svařitelnost těchto ocelí je ještě více

omezena nebo případně i vyloučena. Obsah uhlíku má také
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fv. zásadní vliv na celkovou odolnost proti korozi těchto

ocelí. Velká část chrómu je totiž vázána na příslušné kar-

bidy, čímž se snižuje jeho obsah v tuhém roztoku. Marten-

zitické chromové korozivzdorné oceli odolávají v důsledku

toho ještě méně korozi než feritické oceli. Jejich celkově

možná odolnost proti korozi je přitom podmíněna příslušným

způsobem tepelného zpracování. Chemické složení a mecha-

nické vlastnosti hlavních zahraničních typů chromových

korozivzdorných ocelí jscu uvedeny v tabulce 6.3 a 6.4.

Feritická chromová ocel O8Crl7 má poměrně dobrou odol-

nost proti korozi, a to zvláště když obsahuje současně

ještě molybden. Základní ocel bez molybdenu může sloužit

také jako žáruvzdorná. Velkým nedostatkem feritických

chromových korozivzdorných ocelí je hrubnutí jejich zrna

působením vysokých teplot, a to již i během svařování.

Hrubnutí zrna nelze odstranit vzhledem k uvedené nemož-

nosti strukturních přeměn. Tato hrubozrnnost je doprovázena

křehnutím oceli. Tento jev lze částečně omezit přísadou

titanu a dusíku. Působením těchto prvků vznikají na hra-

nicích zrn karbidy a nitridy titanu, což by se mělo příz-

nivě projevit na mechanických vlastnostech.

Feritické chromové korozivzdorné oceli se blíží svou

odolností v odvzdušněné vodě s obsahem chloridů do 0,1 mg/l

austenitickým chromniklovým ocelím. Za přítomnosti kyslí-

ku a chloridů nad uvedenou mez se jejich odolnost již znač-

ně snižuje a objevuje se důlková koroze. Příznivější vlast-

nosti v tomto směru mají jen oceli s nejvyšším obsahem chró-

mu. Vodivým spojením feritické oceli s austenitickou se

vytvářejí podmínky pro vznik korozního článku a feritická

ocel koroduje mnohem rychleji.

U některých materiálů používaných v jaderných reakto-

rech se požadují vedle odolnosti proti korozi také vysoké
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pevnostní vlastnosti. V těchto případech nachází uplat-

nění především ocel typu 15Crl7Ni2. Odolnost proti korozi

této oceli lze přirovnat k základní ocelu typu O8Crl7,

avšak její odolnost proti korozi za napětí je vzhledem

k přítomnosti niklu snížena. Na součásti řídících mecha-

nismů pracujících ve vodě jako jsou hřídele, ozubená kola,

regulační tyče je možné použít vedle toho také ocel O8Crl3.

Oceli s 25 až 28 % chrómu slouží především jako žáru-

vzdorné. Jako korozivzdorné přicházejí v úvahu teprve ne-

dávno vyvinuté nové typy s obsáhly uhlíku a dusíku omeze-

nými na 0,01 % /6.3 /. Použití těchto nových typů při kon-

strukci jaderných reaktorů není zatím známo.

Také feritické chromové korozivzdorné oceli podléhají

mezikrystalové korozi. I když podstata tohoto jevu zůstává

stejná, dochází k vyvolání náchylnosti k mezikrystalové

korozi za jiných podmínek. Při teplotě 1 100 °C a vyšší

se rozpouštějí všechny karbidy ve feritu podobně jako u

austenitických ocelí. Během ochlazení z této teploty se

pak znovu vylučují karbidy z feritu na hranicích zrn.

Hranice zrn se přitom ochuzují o chrom a stávají se náchyl-

nými k mezikrystalové korozi. Pomalé ochlazování nebo

dlouhodobý ohřev na teplotě kolem 700 °C způsobuje shluko-

vání karbidů a vyrovnání koncentrace chrómu na hranicích

zrn difúzí z vnitřku zrn.

Feritické chromové korozivzdorné oceli se podle potře-

by také stabilizují přísadou titanu nebo vzácněji niobu.

Stabilizační poměry jsou v tomto případě vyšší než u auste-

nitických korozivzdorných ocelí. Pro titan se u feritických

ocelí volí zpravidla osminásobek a pro niob desetinásobek

obsahu uhlíku jako minimální množství těchto prvků pro sta-

bilizaci. Tímto přebytkem stabilizujícího prvku je součas-

ně vyrovnán i vliv malých množství dusíku, s jehož přítom-

ností je nutné vždy počítat.
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6.3. Slitiny niklu

Slitiny niklu jsou známé jako materiály s vysokou

žárupevností a případně i žáruvzdorností stejně jako s vyso-

kou odolností proti korozi v nejvíce agresivních prostře-

dích, kterým běžné austenitické korozivzdorné oceli již

neoddávají. Použití slitin niklu je rozšířeno především

v jiných oblastech techniky, než jaké představuje problema-

tika jaderných reaktorů. Avšafrani v tomto případě nelze

vyloučit možnost jejich byt omezeného použití. V úvahu

přitom přichází zvláště jednoduchá slitina niklu s chro-

mém. Příkladem je použití slitiny obchodního názvu HN75

na trubky parogenerátoru typu PWR v Japonsku /6.4 /.

Slitina, známá také jako INCONEL 600, se uplatňuje jak

svou vysokou odolností proti korozi a oxidaci za vysokých

teplot, tak i svou velmi dobrou odolností korozi za napětí.

Pro nově vyvíjený typ reaktoru s chladícím prostředím vyso-

ce korozivních roztavených fluoridů se zase uvažuje sliti-

na obchodního názvu INOR 8 se 7 % chrómu a 16,5 % molybdenu.

Je pravděpodobné, že slitiny niklu najdou použití také

v heliem chlazených vysokoteplotních reaktorech.

6.4. Výběr ocelí pro hlavni komponenty reaktoru

Při konstrukci jaderných reaktora se používají různé

druhy korozivzdorných ocelí, jejichž potřeba na jednotlivé

díly jediného reaktoru může dosahovat řádově až několik set

tun /tabulka 6.5 /. Základní požadavky na vlastnosti ocelí

v primárním okruhu lze shrnout do těchto bodů:

a/ dostatečná pevnost při provozní teplotě,

b/ vysoká houževnatost jako jistota proti křehkému lomu
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c/ dobrá svařitelnost,

d/ odolnost proti korozi,

e/ malé zkřehnutí při ozáření neutrony.

Všechny tyto požadavky kromě posledního bodu jsou

ve skutečnosti shodné s požadavky pro stavbu běžných tla-

kových nádob. Dokonalá znalost vlastností vybraných ma-

teriálu stejně jako jejich chování za dlouhodobého provozu

jsou hlavními předpoklady pro použití při stavbě jaderného

reaktoru. K tomu přistupuje dále možnost jejich náležitého

zpracování počínaje výrobou oceli přes tváření a svařování

až po tepelné zpracování. Mezi tato primární kriteria vý-

běru je nutné zařadit také odolnost proti korozi za napětí.

řfezi sekundární kriteria se zařazují vlastnosti, které

již nejsou tak kritické pro celkový výkon uvažované složky

a lze jim čelit vhodnou úpravou konstrukce. Sem patří pře-

devším vliv přenosu uhlíku na mechanické vlastnosti a odol-

nost proti působení reakce sodíku s vodou.

Na základě postupně získávaných zkušeností s jaderný-

mi reaktory, které byly již delší dobu v provozu, .jsou po-

žadavky na vlastnosti materiálu postupně ještě zpřesňovány

a případně i zpřísňovány. Ani výrobce oceli, ani výrobce

komponent reaktoru nemohou odhadnout, jak dalece jsou tyto

stanovené požadavky bezpodmínečně nutné pro zajištění spoleh-

livého provozu a bezpečnosti reaktoru. Tyto požadavky jsou

zatím zcela neobvyklé a vysoké. Je však možné prohlásit,

že jsou v co největším měřítku dodržovány, k čemuž přispěly

rozsáhlé výzkumné a vývojové práce.

Na droveň a rovnoměrnost vlastností se kladou podstat-

ně větší požadavky, než je pro ostatní konstrukční účely

dosud obvyklé a nutné. Týká se to nejen chemického složení

ocelí a jakostních hodnot, ale současně i jakosti povrchu

a rozměrových tolerancí pro každý díl reaktoru. Tyto poža-
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dávky se také projevují ve značně zviseném rozsahu zkoušek

stejně jako dokumentace každé objednávky. Výrobce oceli mu

sí některé z těchto otázek jakosti řešit novými progresiv-

ními způsoby výroby pro zajištění vysoké čistoty a homoge-

nity, náročnějšími způsoby tepelného zpracování a zvýšenou

a dobře organizovanou kontrolou celého výrobního cyklu.

6.4.1 Oceli pro lehkovodni reaktory

6.4.1.1. Materiály na trubky

Výběr vhodného materiálu na trubky parogenerátorů

jednotlivých druhů jaderných reaktorů má významný vliv pro

všechny oblasti konstrukce. Protože se na tyto trubky

používají jak korozivzdorné oceli s vysokými obsahy hlav-

ních slitinových prvků, tak i málo legované oceli, považu-

jeme za vhodné uvést v této kapitole výčet všech v úvahu

přicházejících materiálů bez ohledu na základní ch arakter

jejich chemického složení.

Výroba trubek pro jaderné elektrárny je založena v pod-

statě na zkušenostech získaných při výrobě trubek pro parní

elektrárny, doplněných úvahami o potřebných vlastnostech

pro nový účel použití. Na materiál trubek se přitom kladou

nejvyšší požadavky z hlediska fyzikálních, chemických a

mechanických vlastností, aby byl zaručen základní požadavek:

spolehlivost. Přitom je nutné vzít v úvahu zvláštní podmínky

použití, které sebou nesou vysoké požadavky na dokonalost

provedení. Proto je nutné splnit při výrobě trubek zcela

určité a mimořádné předpoklady, jak z metalurgického, tak

i technologického hlediska. Podle různých podmínek organiza-

ce se vyrábí ocel i trubky přímo v jediném závodě nebo vý-

robce trubek odebírá potřebný materiál od výrobce oceli.

Vlastnosti trubek jsou dány jak jakostí oceli, tak i úrovní

technologie výroby trubek. Pro zajištění čistého povrchu
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konečného produktu se používá obrábění primárních výlisků

na vnějším i vnitřním povrchu. Ten se pak zpracuje na poža-

dovanou velikost buď válcováním nebo tažením za studena.

/6.4 /. Konečné zpracování je určeno požadavky zákazníka.

Trubky se žíhají a brousí, nebo žíhají a kalibrují ještě

za studena, žíhá se zásadně v inertní atmosféře. Trubky

o maximálních možných délkách /až 40 m/ se nakonec podro-

bují přísné kontrole a zkoušení, což se případně provádí

na každé trubce. Podle potřeby se trubky moří odlišným

způsobem, a to v kyselině citrónové a pasivují hydrazinem

/6.18 /.

Pro trubky jsou vypracovány zvláštní předpisy. Obvykle

se rozdělují do různých tříd podle účelu použití. Ve všech

takových předpisech je zásadně třída I. taková, na kterou

se kladou nejpřísnější požadavky. K této třídě patří napří-

klad hlavní chladící systém a tlakový systém. Pro trubky

sekundárního okruhu platí často již předpisy, jaké jsou

běžné pro konvenční elektrárny.

Předpisy obsahují všeobecně pokyny pro výrobu, přejím-

ku, zkoušení, čištění, balení a dopravu. Uvádějí také

všechny přípustné tolerance na jednotlivé rozměry stejně

jako podmínky pro odmaštění rozpouštědly prostými jakých-

koli sloučenin s chlorem a oplachování vodou zvláštní čisto-

ty nebo acetonem. Pro balení a transport musí být trubky

uzavřeny na obou koncích zátkou nebo čepičkou /většinou

z polyethylenu/. Potom se jednotlivě zabalí do polyethylenu

nebo jiné plastické hmoty prosté chloru, přičemž se přidává

vhodný prostředek pro vázání vlhkosti. Nakonec se rovnají

do beden příslušné délky, takže jsou dokonale chráněny

proti jakémukoli poškození a znečištění během transportu.
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Materiálová otázka výběru trubek pro lehkovodní reak-

tory je v podstatě již vyřešena. Pro nejvíce namáhaný pri-

mární okruh parogenerátoru se volí austenitické korozivzdor-

né oceli zejména typu AISI 304 a 321, kdežto v sekundárním

okruhu slouží zpravidla jednoduché feritické oceli s nízkým

obsahem chrómu a molybdenu typu Cr2,25Mo. Naproti tomu

u rychlých množivých reaktorů chlazených sodíkem se věnu-

je stále ještě pozornost většímu souboru jednotlivých

ocelí. Přitom se sledují nejen tepainé, hydraulické a

strukturní podmínky, ale také otázky konstrukce z hlediska

reakce mezi sodíkem a vodou, možnost detekce malých netěs-

ností, koroze materiálu na vnitřní straně trubek pro stano-

vení nezbytných tolerancí stejně jako jejich tepelná odol-

nost.

Shrnutím všech dostupných údajů o použití jednotlivých

materiálů na trubky v různých sodíkem chlazených množivých

reaktorech /5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9/ bylo možné vypracovat

následující přehled volby pro hlavní konstrukční díly:

Odparky: Cr2,25Mo, Cr2,25MoNb, 10 CrNiMoNb 9.10,

CtítoO,5, AISI 304, 347, 321, 316, INCOLOY 800

Přehříváky: Cr2,25Mo, Cr2,25MoNb# Cr5Mo, Cr9Mo, AISI 304,

316, 321, 347, INCONEL 60C, INCOLOY 800,

REMANIT 1.4640, REMANIT 1.4558,

Mezipřehříváky: Cr2,25MoNb, CrMoO,5, AISI 316,

Z přehledu je patrno, že v trubkových materiálech je

snaha po výběru málo legovaných ocelí pro odparky a vysoko-

legovaných ocelí pro přehříváky a mezipřehříváky. Přitom

vystupuje závažná otázka, že použití dvou značně rozdílných

materiálů pro parogenerátor a třetího materiálu pro mezipře-

hřívákmůže vést ke komplexním podmínkám přenosu hmoty, to

je intersticiálních prvků uhlíku a dusíku. Konečné vyřešení

této otázky bude vyžadovat ještě velké vývojové úsilí.
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ještě velké vývojové lísilí.

Pro sekundárním sodíkový systém se zdálo účelné použí-

vat například ocel typu AISI 304. Tento výběr však byl za-

vržen vzhledem k náchylnosti austenltických ocelí ke koro-

zi za napětí ve vodných roztocích obsahujících chloridové

a hydroxilové ionty /6.0 /.

Ebdle současných názorů je pravděpodobné, že se výběr

ocelí na trubky odparek ustálí pravděpodobně na jednoduché

oceli typu Cr2,25Mo navzdory problému jejího oduhličení

v sodíku z následujících důvodů:

a/ jedná se ó široce používaný trubkový materiál pro
běžné kotle,

b/ je dostatek zkušeností se svařováním,

c/ ocel má vyhovující pevnost při uvažovaných teplotách

použití,

d/ ocel má velmi dobrou odolnost proti korozi za napětí.

Nakonec nelze ani vyloučit použití nově vyvinuté oceli

10 CrMoNi 9.10, u které přirozeně zatím schází náležité

zkušenosti s výrobou i provozem.

Také u přehříváků a mezipřehříváků je snaha dávat před-

nost známým ocelím typu AISI 304, 316 a 321, rovněž tak již

ověřeným v běžných kotlích na fosilní paliva. Mezi těmito

třemi ocelemi není žádná výrazná nadřazenost jak ve struk-

turních podmínkách, mechanických vlastnostech, zpracovatel-

nosti a odolnosti proti korozi za napětí, takže nebylo do-

sud učiněno žádné konečné rozhodnutí /6.1/.

Řadu atraktivních vlastností pro použití jako kotlový

materiál má také ocel typu INCOLOY 800, a to případně i

v podobě varianty s nízkým obsahem uhlíku /SANICRO 31,

REMANIT 4558/. Je však třeba prozkoumat ještě detailně řadu
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otázek jako svařování, Vaznost při creepu, náchylnost

ke' zcitlivění a odolnost proti korozi za napětí v různých

prostředích. Význam má i odolnost proti poškození násled-

kem reakce mezi sodíkem a vodou /wastage/. Pokud výsledky

tohoto šetření nebudou přesvědčivé, atraktivnost tohoto

materiálu pomine.

V současné áobé se věnuje také pozornost oceli typu

Cr9Mo. Evropské zkušenosti s použitím této oceli v přehří-

vácích jsou povzbudivé, ale přímé zkušenosti v podmi-'Hach

odparky nebyly ještě získány. Také korozní odolnost na

straně vody není ještě náležitě prozkoumána. Má se za to,

že tato ocel nebude náchylná k dulkové korozi ani ke koro-

zi za napětí při nepříznivých podmínkách složení vody /6.9/.

Z výše uvedených tfdajů vyplývá, že pro výběr materiálu

na trubky sodíkem chlazených rychlých reaktorů existuje

hodně faktorů, které je nutné vzít postupně v úvahu. Nej-

významnější z nich však je odolnost proti korozi rozta-

veným sodíkem a vzduchem a dlouhodobé vlastnosti za zvýše-

ných teplot. Nejvíce užívaným materiálem zůstávají přitom

stále austenitické korozivzdorné oceli. Pro volbu určitého

materiálu je nakonec rozhodující i celková koncepce kon-

strukce, která je zpravidla v jednotlivých státech odlišná

a opírá se o místní zvyklosti, tradice a zkušenosti. Větši-

na všech sodíkem chlazených rychlých reaktorů v USA užívá

ocel typu AISI 304, ačkoli v současné době se projevuje již

snaha dávat spíše přednost oceli typu AISI 316. Ve Francii

se volí ocel typu AISI 316L, avšak s přísadou titanu, v An-

glii ocel typu AISI 321, v Německé spolkové republice ocel

1.4948, což je prakticky obdoba oceli AISI 304. Určitou

šanci má také INCOLOY 800. V Evropě byla kromě toho vynalo-

žena značná práce pro použití málo legovaných feritických

ocelí stabilizovaných titanem nebo niobem. Vzhledem k urči-

tým potížím, které provázejí jejich svařování, se dává

v USA přednost spíše konservativnější koncepci s použitím
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H těchto ocelí bez jakékoli stabilizace uhlíku.
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6.4.1.2 Oceli pro těžké komponenty
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Těžké komponenty představují váhově největší část

materiálu používaných pro stavbu jaderného reaktoru.

Přicházejí v úvahu jako různé vestavby v podobě nosných

konstrukcí jádra, výkovků truokovnic, přírub, armatur apod.

Součásti vkládané do jádra lehkovodních reaktorů mají mimo-

řádné rozměry jak co do průměru /asi 6 m/, tak i výšky

/asi 10 m/. Tolerance na příslušné rozměry jsou přitom

zpravidla velmi malé, což klade nejvyšší požadavky pro

těžkých dílů. "

Pro dna moderátoru reaktoru na tlakovou vodu s těžkou

vodou se používají plechy z austenitických korozivzdorných

ocelí do tlouštky 100 mm a co největších možných rozměrů

a výkovky do 0 200 mm. Na kované příruby je třeba kotoučů

a tyčí do 0 180 mm. Také v tomto případě se vyžaduje vysoká

vnitřní čistota plechů a výkovků při přiměřené velikosti

zrna. V USA se pro tyto ťíčely volí zpravidla nestabilizova-

né oceli s obsahy uhlíku omezenými do max. 0,03 %, v evrop-

ské praxi se dává přednost ocelím stabilizovaným niobem.

Při tomto výběru byl směrodatným požadavek na pokud možno

vysokou mez kluzu při 320 °C a zajištění dokonalé odolnosti

proti mezikrystalové korozi. Tuto podmínku lze těžko splnit

při použití nestabilizovaných ocelí a při omezení obsahu

uhlíku s ohledem na nutnost dodatečného žíhání na odstraně-

ní pnutí. Bylo prokázáno, že ocel s 0,03 % uhlíku je po

10 hodinách žíhání při teplotě'650 °C na hranicích odolnosti

mezikrystalové korozi /6.16/. Zíhací teploty nad oblastí

náchylnosti podle obrázku 6.1 mohou vést vzhledem k průchodu

přes rozsah kritických teplot při pomalém ohřevu i ochlazení

A te
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k nejistotě. Žíhání pod oblastí náchylnosti zase nestačí .

výrazně snížit vnitřní pnutí a může případně způsobit

i zkřehnutí. Naproti tomu ocel stabilizovaná niobem nevy-

kázala ani po žíhání 30 hodin v kritické teplotní oblasti

mezikrystalovou korozi.

Pro novou generaci jaderných elektráren se musí použí-

vat vzhledem k vyšší teplotní úrovni hlavně žárupevné ma-

teriály. Integrované soustavy na výrobu páry u plynem

chlazených vysokoteplotních reaktorů se proto zhotovují

v závislosti na teplotě z ocelí INCOLOY 800 /DIN 1.4876/,

AISI 304 /DIN 1.4948/ a z nízkolegované oceli obchodní

značky 3HK5S /DIN 1.6770/, která je stabilizována niobem.

Pro potřeby reaktorů tohoto typu se nabízí také nově vyvi-

nutá ocel značky X3CrNi 13 4 s 13 % chrómu, 4 % niklu a

obsahem uhlíku max. 0,03 %. Tato ocel má zvýšenou úroveň

mechanických vlastností, kterou si uchovává i při zvýšených

teplotách. Její velkou výhodou je i velmi dobrá svařitelnost,

nízký koeficient lineární tepelné roztažnosti a dobrá odol-

nost proti korozi.

Na výkovky armatur přichází v úvahu také zušlechtitel-

ná chromová korozivzdorná ocel typu 15Crl7N12. Pro vysoce

namáhané součásti, které mají mít vysokou pevnost a tvrdost

pro zajištění odolnosti proti otěru při dostatečné odolnosti

proti korozi se často zase volí některé druhy vytvrditelných

korozivzdorných ocelí jako například ocel typu AISI 634

/AM 355/ nebo DlN 1.4540.

6.4.2 Materiálové otázky rychlých množlvých reaktorů

Vývoj sodíkem chlazených rychlých množivých reaktorů

přinesl mnoho materiálových problémů. Je tomu tak proto, že

sodík jako chladící medium představuje částečně zcela novou
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technologii a vyžaduje částečně i jiné materiály. Očekáva-

né extrémně vysoké výkony stejně jako odlišné jaderně fyzi-

kální poměry však připustí ztěží jiný způsob chlazení.

Rychlé množivé reaktory vyžadují s ohledem na nepřítom-

nost moderátoru velmi kompaktní konstrukci jádra. Dosažitel-

ná výkonnost přesahuje až desetinásobně výkon tl&kovodního

reaktoru a dovoluje například u plynem chlazených reaktorů

teplotu chladícího media 700 až 8O0 °C. Dobré vlastnosti

sodíku pro přenos tepla v rychlých množivých reaktorech

chlazených tekutým kovem připouštějí prakticky beztlakový .

provoz při 600 až 650 °C.

Podstatná kriteria výběru představuje koroze materiálu

nečistotami sodíku a přenos hmoty. Otázky koroze se podařilo

zvládnout omezením obsahu kyslíku v sodíku na několik ppm

při teplotě do asi 600 °C. Díky tomu byla zaměřena pozor-

nost na použití málo legovaných feritických ocelí, které

si zachovávají přijatelné pevnostní vlastnosti do teploty

500 až 550 °C. Rozdílné chemické aktivity ztěžují však

současné nasazení feritických a austenitických ocelí v tém-

že systému, a to zvláště s ohledem na rozdílné obsahy

uhlíku. Přitom nastávající přenos hmoty sodíkem může roz-

pouštět uhlík z feritické oceli a předávat oceli ausceni-

tické, což postupně nepříznivě ovlivní vlastnosti obou

ocelí. Z těchto důvodů bylo navrženo stabilizovat feritic-

kou ocel přísadou niobu.

Každý uvažovaný druh oceli pro použití v sodíkem chla-

zených rychlých množivých reaktorech má své určité výhody

a nevýhody. Feritické málo legované oceli nemají přece jen

takovou úroveň pevnosti za tepla, ale mají velmi dobrou

tepelnou vodivost a nízký koeficient lineární tepelné roz-

tažnosti, což dává příznivější poměry s ohledem na tepelné

šoky. Austenitické korozivzdorné oceli mají velmi dobrou
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pevnost za tepla, jsou velmi dobře svařitelné, avšak podlé-

hají korozi za napětí. Oceli s vysokým obsahem niklu

/INCOLOY 800/ a slitiny niklu pevnostně velmi dobře odpo-

vídají požadavkům, ale mají větší sklbn k přenosu hmoty

zvláště od asi 700 °C a podléhají silnému heliovému zkřeh-

nutí.

Závažný materiálový problém představuje také možnost

sváření konstrukčních dílů, které se vzájemně dotýkají

v přítomnosti roztaveného sodíku. Tento jev se objevuje

hlavně při teplotách nad 600 °C a není dosud náležitě pro-

zkoumán. Působí rušivě zvláště při stavbě čerpadel a arma-

tur a řeší se vhodnou volbou dvou rozdílných materiálů.

Také otázka reaktorového kotle je u rychlých reaktorů

zcela jiná než u lehkovodních reaktorů..Vzhledem k velmi

nízkému celkovému tlaku systému /jen několika málo atmosfér/

a k vysoké teplotě chladícího media /asi 600 °C/ se používa-

jí přednostně žárupevné austenitické oceli podobně jako

v ostatním primárním okruhu. Přes většinou opravdu velký

průměr mají reaktorové nádoby jen poměrně malé tlouštky

stěny. Horní víko se většinou provádí jako rovné, otočné,

aby bylo možné provést výměnu palivových článků během provo-

zu pomocí sázecího stroje. Z důvodů bezpečnosti je reaktorová

nádoba obklopena jednou nebo i několika tenkostěnnými nádr-

žemi, které mají účinně působit při případném defektu na

reaktorové nádobě.

Výběr korozivzdorných ocelí na tlakové nádoby se sou-

střeďuje především na nestabilizovanou ocel typu AISI 304

/DIN 1.4301/ c niobem stabilizovanou ocel typu AISI 347

/DIN 1.4550/. V menším rozsahu byla použita také titanem

stabilizovaná ocel typu AISI 321 /DIN 1.4541/. S ohledem

na lepší pevnost za zvýšených teplot i lepší celkovou
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odolnost proti korozi může přicházet v úvahu také ocel

typu AISI 316 /DIN 1.4401/. Jednotlivé oceli pro tato

použití mají zpřesněná chemická složení, a to jak pokud

se týče obsahu základních slitinových, tak i některých

doprovodných prvků. U stabilizovaných ocelí je kromě toho

příslušně upraven také obsah niobu a titanu a případně i

obsah uhlíku, který se podle potřeby a výsledků výzkumných

prací radikálně snižuje. Takto upravené oceli nesou zpra-

vidla základní typové označení, které je doplněno ještě

určitým indexem udávajícím, že se jedná o zvláštní jakost.

Vlastní plást tlakové nádoby se svinuje z plechů z ko-

rozi vzdorná oceli tlouštky až 100 mm do prstenců, které se

svaří podélnými svary. Potřebný počet takovýchto prstenců

se potom navzájem spojí kruhovými svary. Stejným způsobem

se připojí dno, víko a příslušné příruby. Pro omezení

počtu svarů je třeba vyrábět prstence z co největších ple-

chů, což představuje mimořádné nároky jak na zařízení, tak

i technologii výroby. Pro odstranění pnutí, vyvolaných při

svinování prstenců a při svařování, je v zájmu požadované

tvarové stability nutné žíhání na odstranění těchto pnutí.

Žíhání představuje závažný problém, neboť se provádí obec-

ně v rozmezí 500 až 600 °C po dobu až 16 hodin, to je tedy

za podmínek, které jsou optimální pro precipitaci karbidů

na hranicích zrn. Právě tato skutečnost si vynutila uve-

dené úpravy v obsahu jak stabilizujícího prvku, tak i uhlí-

ku.

Je známo, že stoupající obsahy niobu zvětšují u auste-

nitických korozivzdorných ocelí citlivost vůči trhlinám

za tepla. Proto bylo nutno snížit horní hranici přípustného

obsahu uhlíku. Současně byl upraven poměr mezi obsahy auste-

nitotvorných a feritotvorných prvků, aby byl zajištěn

průměrný obsah feritu ve výši asi 1 %.* Tuto ocel uvedla na

trh například firma Deutsche Edelstahlwerke pod označením

REMAN IT 4550 S 5. Vyznačuje se obsahem uhlíku do max.'

0,04 % a obsahem niobu zajištujícím stabilizační poměr

% Nb - min. 13 x % C /6.6/.
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6.5. Zvláštnosťi výroby korozivzdoraých ocelí

»

6.5.1. Surovinová problematika

Technická podmínky, vymezující vlastnosti ocelí, použí-

vaných pro jaderné elektrárny, jsou tak specifické /6.16 /,

že nutí výrobce ocelí, aby k základním ocelářským postupům

uplatňoval četná další opatření navíc a aby přitom ještě

počítal s dodávkou ocelí výběrem taveb.

V souvislosti s tím musí výrobce oceli zvýšené nároky

na vymezené vlastnosti ocelí pro jadernou energetiku pro-

mítat do volby surovin, pecních jednotek a technologických

postupů.

Materiálové a metalurgické ohledy nutí oceláře, aby

při výrobě těchto ocelí obecně užívali vybraných surovin.

Tento postup je často v rozporu s ekonomickou stránkou

výroby. Jakostní stránka tu má však přednost.

Při konvenční výrobě austenitických ocelí pracuje ocelář

nejraději s nejvyšším podílem vysokolegovaných odpadů, jaký

mu technologický postup dovolí. Při výrobě austenitických

ocelí pro jadernou energetiku musí ocelář volit podíl odpa-

du tak, aby nezavlékl do oceli předem nekontrolovatelné

množství zvlášt nežádoucích prvků, jako Co, B, Ta. Pracuje

jedním z těchto způsobů:

a/ na základě vybraných čistých surovin, jejichž chemické

složení lze jednoznačně charakterizovat,

b/ z odpadu s případným částečným dodatkem čistých suro-

vin, při čemž se přestavbou zprůměrní předem složení tak,

aby bylo možno rozhodnout, jestli z hlediska uvedených

doprovodných prvků je přetavená surovina použitelná jako

• výchozí základna pro náročnou tavbu, určenou pro jader-
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nou energetiku. Předběžný přetavený pochod se spojuje

ještě s rafinací, např. ke snížení obsahu síry, fosforu,

vměstků, plynů.

V případě varianty a/ se jedná o zabezpečení vhodné

čistoty výchozích surovin: železná vsázky, případně vybrané-

ho legovaného odpadu, ferochromu» niklu, feromolybdenu,

ferotitanu, feroniobu.

Obyčejný železný šrot sice neobsahuje ani bor ani tantal,

jeho obsah kobaltu však kolísá od O,01 do 0,lO %. Protože

se pro různé části jaderných zařízení požadují oceli s od-

stupňovaným, maximálně dovoleným obsahem kobaltu od max.

0,02 % přes 0,03 %, 0,010,%, 0,035 %, až po max. 0,10 %,

může být obyčejný železný šrot jako vsázka pro výrobu

austenitických ocelí zcela nespolehlivý až podmínečně použi-

telný. Pro nejnižší požadovaný obsah kobaltu /maximálně

0,02 % Co/ je spolehlivým zdrojem vsázky pouze pečlivě tří-

děný odpad z hutní výroby uhlíkových ocelí, a to z huti,

která do vysoké pece vsazuje pouze čistou rudu neobsahu-

jící kobalt a která v ocelářském pochodu vůbec nepoužívá

cizí šrot, nýbrž jen vlastní čistý odpad, nebo používá

minimálního množství šrotu tříděného podle obsahu doprovod-

ných prvků.

Dalším nežádoucím zdrojem kobaltu mohou být také fero-

slitiny a legovací kovy.

Je známo, že kobalt doprovází nikl ve většině niklových

rud. Proto je nutno vybírat zvlášč rafinovaný druh niklu

z hlediska uvedených nežádoucích prvků. Příkladem vyhovu-

jícího složení niklu může být nikl značky NO podle GOST

849-70.
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Uvedený GOST povoluje dodávat nikl značky NO s obsahem

Co maximálně 0,02 %, dohodne-li se na tom výrobce se spo-

třebitelem.

Z hlediska samotného obsahu kobaltu dává dobré předpo-

klady také karbonylový nikl Mond. Protože však někdy obsa-

huje až 0,030 % B, je třeba přihlédnout také k tomuto

znečištění.

Zanedbatelný obsah kobaltů není ani ve ferochromu.

V závislosti na obsahu kobaltu v rudě obsahuje často až

0,040 % Co. Není-li možné tento obsah kobaltu vyrovnat

ostatními velmi čistými surovinami a pozaduje-li se např.

max. 0,02 % Co v oceli, je nutné vybírat ferochrom se

zvláštní čistotou.

Z doprovodných prvko, obsažených ve ferochromu, se vě-

nuje pozornofet ještě obsahu dusíku. Přestože přísada fero-

chromu ve vsázce představuje při práci z čistých surovin

jen asi 30 %, může jeho obsah dusíku významně znečistit

austenitickou ocel a se stabilizujícími prvky /Ti, Nb/

může vést ke vzniku nežádoucích karbonitridů. Pro oceli

na jadernou energetiku se proto doporučuje vybírat ferochrom

s nízkým obsahem dusíku. Avšak ani pečlivým výběrem se ne-

zajistí ferochrom s obsahem dusíku významně pod 0,020 %.

Z dalších nežádoucích prvků v austenitických antikoroz-

ních a žárupevných ocelích lze uvést bor, jehož přípustný

nejvyšší obsah v oeelích pro jadernou energetiku je obvykle

0,001 % na rozdíl od konvenčních austenitických ocelí,

do nichž se často pro zlepšení tvárnosti za tepla záměrně

přidává 0,001 až 0,005 % boru.

Zdrojem boru v austenitických ocelích může být Vedle

záměrně používaného feroboru odpad konvenčně vyrobených
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austenitických ocelí, někdy také aluminotermicky vyrobený

ferotitan. Méně běžným zdrojem může být bor vyredukovaný

ve vakuu z magnezitové vyzdívky pro pece/6.17 /.

Starost může oceláři způsobit také čistota feroniobu

u ocelí legovaných niobem. Nejen že feroniob, znečištěný

často v desetinách % doprovodným cínem, může vést k vyce-

zeninám a ke zhoršené tvárnosti za tepla, ale také nežá-

doucí tantal, který je obvyklým průvodcem niobu, je nutno

v obchodním druhu feroniobu ohraničit/ aby se dodržel

maximálně přípustný obsah tantalu v oceli, v níž se podle

účelu použití v jaderné energetice žádá buď max. 0,040 %

nebo max. 0,100 %-Ta.

Výběrem surovin pro výrobu austenitických ocelí na zaří-

zení pro jadernou energetiku se zvyšuje výtěžek vhodných

taveb při konečném tavebním komplexním hodnocení jakosti

oceli. Zvýšené náklady na výběrové suroviny se tím Částeč-

ně vyrovnávají, nicméně i tak představují společně s koneč-

ným výběrem taveb a s dalšími mimořádnými technologickými

opatřeními zvýšení výrobních nákladů proti obvyklým auste-

nitickým ocelím /6.18 /.

6.5.2. Technologická problematika

Problémy při výrobě austenitických ocelí pro jadernou

techniku se soustřeďují zejména v ocelářské technologii.

Tato technologie rozhoduje:

po materiálové stránce

a/ o chemickém složení oceli

b/ o její makročistotě a mikročistoté

c/ o jejím obsahu feritu O
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po technologické stránce

d/ o jistotě, s níž se dosahuje a/ až c/

e/ o ekonomii celkové výroby této oceli.

Po ekonomické stránce představuje významnou úlohu způsob

zpracování vratného odpadu a možnost použití surovin i se

zvýšeným obsahem uhlíku. Např. ferochrom se 4 až 6 %, resp.

8 % uhlíku je o 40 % levnější než ferochrom s nízkým obsa-

hem uhlíku. Protože se při výrobě antikorozních ocelí pro

jadernou energetiku používá vybraných a tedy nákladných

surovin, přikládá se zpracování jejich odpadu ještě větší

význam než při výrobě'konvenčních druhů ocelí téže třídy.

Samotné přetavení antikorozních odpadů může zajistit

jakákoliv elektrická pec, oblouková i indukční, nebo dokonce

i martinská pec /6.19 /.

Obvyklý postup se však vyznačuje tím, že se odpad přeta-

vuje v obloukové peci spolu s nízkouhlíkovými surovinami,

zavlečený, nadbytečný uhlík se zoxiduje kyslíkem, tavba se

ochlazuje přísadou nízkouhlíkových surovin a chrom ze strus-

ky se redukuje silikochromem a hliníkem. Životnost pecní -

vyzdívky, vystavené přitom extrémním teplotám, bylo nutno

řešit technologickými a organizačními opatřeními /6.2O /.

Ocel vyrobená takovýmto postupem je v podobě výběrových

taveb použitelná i pro účely jaderné energetiky.

Postup má však četné nevýhody: Dovoluje jen omezený obsah

uhlíku a chrómu ve vsázce, s obtížemi dosahuje nižších obsa-

hů uhlíku a úzkého rozmezí složení požadované makročistoty

a mikročistoty.

Proto oceláři dávají přednost moderním postupům pro výro-

bu austenitických ocelí, určených ke stavbě zařízení jaderné
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techniky.

Nejvýznačnějším znakem těchto moderních pochodu je po-

měrně snadná dosažitelnost nejnižších obsahů uhlíku. Pro

jadernou techniku je však ještě důležitější, že tyto pocho-

dy umožňují současně snadněji dodržet jednak dzké rozmezí

obsahu uhlíku i ostatních prvků a jednak ostatní požadavky

jaderné techniky a to při podstatně zvýšené hospodárnosti.

P'i'

6.5.3. Moderní ocelářská postupy

Klasickou technologii výroby austenitických nízkouhll-

kových ocelí překonaly moderní postupy v několika varian-

tách. Jsou výhodnější pro výrobu těchto ocelí obecně a

zejména pak pro výrobu nejnáročnějších značek ocelí této

třídy, jako jsou oceli určené na stavbu zařízení pro

jadernou techniku.

Uvedené moderní postupy mají několik společných znaků:

a/ při oxidaci uhlíku kyslíkem snižují parciální tlak

kysličníku uhelnatého, aby zvýhodnily oxidaci uhlíku

proti oxidaci chrómu v roztavené vsázce,

b/ proti klasickému postupu neomezují obsah chrómu ve

vsázce,

c/ dovolují ve vsázce obsah uhlíku v širokých mezích a

tím umožňují vsazovat vedle nauhličených odpadů také

laciný ferochrom s obsahem uhlíku 4 - 3 %, případně

další vsázkové kovy se zvýšeným obsahem uhlíku,

d/ mají minimální spotřebu drahého nízkouhlíkového fero-

chromu a ostatních kovů s nízkým obsahem uhlíku,

e/ pro natavení základní vsázky používají normální oblou-

ková pece,
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f/ zařazením rafinační jednotky za obloukovou pec zvyšují

její výkon asi* o 40 %,

g/ bez významných potíží dovolují dosahovat nízkého obsahu

uhlíku v hotové oceli, např. pod 0,03 % C, při vysokém

výtěžku chrómu ze vsázky,

h/ při rafinaci kyslíkem používají v menším nebo větším

rozsahu argonu.

Moderní pochody pro výrobu austenitických nízkouhlíko-

vých ocelí' se vzájemně liší volbou,rafinační jednotky

/konvertor nebo pánev umístěná ve vakuu/ a metodou pro sni-

žování parciálního tlaku kysličníku uhelnatého při oxidaci

uhlíku /inertními plyny nebo vakuem/. Další rozlišnost je

ve volbě základního složení oxidačního plynného media:

kyslík,

kyslík a argon,

kyslík a dusík /+ argon/,

kyslík a vodní pára /+ argon/,

kyslík a kysličník uhličitý /+ argon/.

Jednotlivé pochody jsou známy pod obchodními zkratkový-

mi názvy, např. AOD /Argon-Oxygen-Decarburization/ /6.21 ,

6.22 /, ASV /Affinage-Souz-Vide/ /6.23 /, CLU /Creusot-

Loire-Uddehólm/ /6.24 , 6.25 /, VM /Vacmetal/ /6.26 /,

AVR /Alleghany-Vacuum-Refining/ /6.27 /, VOD /Vacuum-

Oxygen-Decarburization/ /6.28/ apod.

Významný rozdíl mezi jednotlivými pochody je dán také

spotřebou argonu. Tak např. pochod AOD potřebuje 12 až 25

m3Ar/t, CLU 1,0 m 3 Ar/t, VOD 0,2 m 3 .>r/t.
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6.5.4. Přetavné pochody

- V případech, kdy se pro součásti zařízení jaderné ener-

getiky požadují oceli s vlastnostmi, jež přesahují mož-

nosti dané moderními běžnými ocelářskými postupy, se někdy

taviči technika uchyluje k přetavnym pochodům.

Tak např. přetavení ve vakuové obloukové peci umožňuje

snížit v austenitických ocelích obsah kyslíku pod 10 ppm.

Poskytuje také možnost získat po přetavení kov stejně hut-

ný, chemicky a fyzikálně homogenní v okrajové i osové zóně

ingotu na rozdíl od ingotu odlitého konvenčně s jeho ne-

dostatky v osové oblasti.

Vakuové obloukové přetavení bezpečně sníží velikost

vměstku. Není však dostatečně účinné, aby významně zlepšilo

řádkovitost titanových vměstku v podobě komplexních karboni-

tridu a sirníků titanu, jak se typicky objevují v austeni-

tických ocelích stabilizovaných titanem /6.29 /.

Naproti tomu se uvádí, že elektrostruskové přetavení

za speciálních podmínek odstraní karbonitridové řádky

v těchto ocelích. Je nutno použít přetavování se stejno-

směrným proudem, se struskou 60 % CaF_ + 40 % CaO, se

startem ve vakuu a s následujícím tavením v přetlaku argo-

nu, s elektrodou zapojenou jako negativní pól. Za těchto

podmínek však přesto dochází k propalu titanu. V oceli

a obsahem Ti - 0,40 % klesne obsah titanu o 0,07 až

0,18 %. Karbonitridové řádky se po přetavení za těchto

podmínek údajně neobjeví ani při obsahu titanu 2,5 %

v kovu /6.29 /.

Nevýhodou přetavování austenitických, titanem stabili-

zovaných ocelí pod struskou je nestejnoměrný propal titanu

po výšce ingotu.
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Mezi rafinační přetavné pochody se řadí také přetavová-
ní v pecích s tavením svazkem elektronů. Tento pochod

poskytuje kvalitativně podobné výsledky jako přetavení ve

vakuové obloukové peci, kvantitativně jsou výsledky lepší

úměrně nižšímu tlaku v pecích pro tavení svazkem elektro-

nu.

Ještě výraznější účinek umožňuje plazmová pec. Tak

např. práce /6.3O / uvádí, že se v indukční plazmové peci

u austenitických antikorozních ocelí podařilo přetavením

snížit obsah nečistot takto:

uhlík o 41 %

kyslík/z výchozího stavu 0,010 %/ o 80 %

dusík o 91 %

síru o 60 %

Pro velmi malá množství kovu umožňuje extrémní snížení

nečistot kombinace pásmového tavení s přetavením v plaz-

mové peci /6.3O /.

6.5.5. Výroba v indukčních pecích

Tavení v indukčních pecích lze zařadit mezi pochody,

které mohou být při výrobě ocelí pro jadernou techniku

někdy užitečné. Zejména velmi variabilní požadavky na

chemické složení při poměrně malých požadovaných množstvích

oceli je někdy účelnější zajišťovat na indukčních pecích

než na velkokapacitních jednotkách obloukových pecí.

Nedostatkem indukčních pecí zůstává jejich omezená

možnost pracovat s metalurgicky aktivní struskou, která

se v daném případě ohřívá pouze prostřednictvím kovu.
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Pro indukční /středofrekvenční/ pece až do 50 t vsázky

byla za několik desítiletí jejich existence dokonale vypra-

cována kyselá výduska. Ta se však nehodí k tavení nízko-

uhlíkových austenitických ocelí. Dochází k přílišné korozi

výdusky, k znečištění oceli a k nežádoucím změnám jejího

chemického složení.

ii r ; -

'S -'

i
V

Naproti tomu je zásaditá výduska ze zrnitého magnezitu

plně chemicky odolná při tavení austenitických nízkouhlí-

kových ocelí. Vysoký teplotní součinitel magnezitu však

omezuje její použitelnost na malé jednotky /asi do 2 t/.

V literatuře jsou údaje o výduskách indukčních pecí

na základě Al-jO- nebo Al.,0. - HgO, které rovněž snášejí

tavení austenitických ocelí. Nejsou však zprávy o bezpečné

použitelnosti těchto hmot na výdusky indukčních pecí se

zvýšenou váhou tavby.

Zvýšený rafinační účinek lze oprávněně očekávat od vakuo-

vých indukčních pecí. Jejich zařízení je o celý vakuový

systém podstatně složitější než zařízení otevřených induk-

čních pecí. Také proto je tavení v nich nákladnější.

Přesto právě v oboru ocelí pro jadernou techniku lze

nalézt příklady pro účelné použití vakuových indukčních

pecí. Tak např. pro oceli na některé přídavné svařovací ma-

teriály, na části určené pro styk s kovovým sodíkem, pro

povlaky aktivních článků apod. někdy nestačí konvenční

taviči technika,,

Tavení ve vakuové indukční peci přináší tyto výhody:

a/ zábranu styku se vzdušným kyslíkem a dusíkem,

b/ nízké ztráty kovů oxidací,

c/ nízký obsah plynů /H, 0, N/,

d/ zvýšený stupeň desoxidace uhlíkem,
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e/ přesnější chemické složení,

f/ snížený obsah kovů, které mají vysokou tensl par

/Pb, Sn, Bl, Zn/,

g/ omezení oxidace a nitridace při odlévání.

Výduska vakuových indukčních pecí má rozmanitější pro-

lev než u otevřených pecí. Obecně se pro ni používá samot-

ných jednotlivých čistých látek s vysokou teplotou tavení,

jako samotného CaO, MgO, ZrO~, Al.O, nebo ZrO_ + 5 % CaO,

MgO - A1 2O 3 /6.17 /.

Při použití čistého MgO je nebezpečí, že se ve vakuu

vyredukuje něco hořčíku, který muže ovlivňovat jakost

některých slitin. Podobně je tomu u ZrO. s redukcí zirkonu.

Výduska z MgO obsahuje ve stopách sloučeniny boru, který po

vyredukování může být v kovu nežádoucí. Obsah Fe-O, v ke-

ramických hmotách pro výdusku vakuové indukční pece nemá

přesáhnout 0,5 %, jinak se obtížně snižuje obsah kyslíku

v tavbě. Z tohoto hlediska je pro indukční vakuové pece

nežádoucí technický ocelářský magnezit se svým vysokým

obsahem Fe.O- /6.17 /.

6.5.6. Speciální problémy y

Obecně se žádá, aby oceli určené pro součásti zařízení

jaderné techniky byly metalograficky co nejčistší. Protože

nelze vyrobit ocel, která by byla bez nekovových vměstků,

je celková snahu zaměřena alespoň na snížení množství

vměstků, ohraničení jejich velikosti a zejména na zábranu

řádkovítého uspořádání vměstků a heterogenních fází vůbec.

Z prvků,které v souvislosti s tím mají význam, možno

jmenovat kyslík, dusík, síru.
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äs! Opatření ke sníženi obsahu kyslíku v austenitických

ocelích

V hotové tavbě austenitických antikorozních a žárupev-

ných ocelí pro zvýšené nároky se žádá nízký obsah kyslíku,

jednak aby obsah kysličníkových vměstkú byl nízký, jednak

aby se dosáhlo výhodných technologických vlastností, a to

dobré tvárnosti za tepla, dobré svařitelnosti a leStitel-

nosti, někdy také aby se dosáhlo vyšší korozní odolnosti

proti roztavenému sodíku.

Desoxidace austenitické oceli křemíkem sníží obsah

kyslíku z vysoké hodnoty /asi 250 ppm/ po oxidačním zpra-

cování v obloukové peci na hodnotu asi 100 až 150 ppm.

Tento typ desoxidace dává sice ocel výborně leštitelnou,

ocel však obsahuje náhodně umístěné hrubé silikátové

vměstky. Proto se při desoxidaci nejcastěji přisazuje

ještě hliník, který dovoluje snížit obsah kyslíku i na

30 až 40 ppm /6.31 /.. 0 ocelí nestabilizovaných se přisa-

zuje hliník do lázně, u stabilizovaných se desoxidace

zúčastňuje také hliník z ferotitanu i titan, jehož hlavní

úkol je stabilizace.

Přísada hliníku s sebou nese nebezpečí vzniku řádkovi-

tých vměstků korundového a spinelového typu. Pro omezení

tohoto nebezpečí lze užít dvou rozličných zásahů:

- argonování ocelové lázně v pánvi,

- desoxidace slitinami Ca nebo Ba.

Při dmychání argonu porézní tvárnicí ve dně pánve

v množství asi 0,2 m /t oceli se lázeň uvádí do intenzivní-

ho pohybu, zvětšuje se pravděpodobnost setkání vměstků a

vznik větších vměstkových shluků i jejich vyplouvání do

strusky. Argonový proplach se kladně projevuje ve sníže-

ném obsahu vměstků.
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Některé práce /6.31 /nasvědčují, že se korundové a spine-
lové vměstky účinněji odlučují při kombinaci desoxidace
hliníkem s přísadou silikokalcia. Kladné výsledky této
desoxidační kombinace nejsou však systematické. Vysvětluje
se to nízkým bodem varu vápníku /I 440 °e/. Systematič-
tějších výsledků se dosáhlo slitinou Ca-Ba. Baryum má
podobnou desoxidační schopnost jako vápník, avšak bod varu
barya je 1 640 °C , tj. vyšší než odlévací teplota oceli,
čímž je dána vyšší pravděpodobnost jeho systematického účin-
ku.

Obsah kyslíku v austenitických nízkouhlíkových antikoroz-
ních a žárupevných ocelí se řídí hlavně obsahem hliníku.
Příslušný diagram je v práci /6.32 /.

Poměrně nízkého obsahu kyslíku se dosahuje moderními
pochody výroby austenitické oceli s oxidací kyslíkem, ředě-.*
ným neutrálními plyny.

Další snížení obsahu kyslíku lze teoreticky očekávat od
rafinačních pochodů ve vakuu. Pokud se však při nich ocel
stýká s keramikou pece nebo pánve, je vliv vakua na snížení
obsahu kyslíku v oceli omezen kyslíkovým potenciálem kyslič-
níků, z nichž je složena keramická fáze /6.33 /.

Přetavování ve vakuové obloukové peci má naproti tomu
přednost, že se v ní roztavená ocel nestýká s žádnou ke-
ramickou hmotou. Snížení kyslíku může být proto účinnější
než při vakuové rafinaci v keramických nádobách.
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Odsířeni austenitických antikorozních a žárupevných

oceli pro zařízeni jaderné techniky

fri

Hluboké odsíření těchto ocelí např. pod 100 ppm síry,

má význam nejen pro absolutní sníženi heterogenních sir-

níků v oceli, ale také pro příznivější morfologii oxisul-

fidických vměstků, např. titanu, které mají sklon k řádko-

vitému uspořádání /6.34 /.

Hlavním předpokladem pro snížení obsahu síry v těchto

ocelích je snížení obsahu kyslíku /6.35 /.

Strusky na základě A1 2O 3 - CaF2, ^2°3 - CaO,

Al.O, - CaO - CaF», uvedené do intenzivního styku s lázní,

jsou známy svými účinky na snížení kyslíku i síry. Byl

vyzkoušen také vliv různých činidel, zaváděných do lázně,

jako slitin vápníku, hliníku, nebo odsiřujících činidel

jako CaC-, CaO aj. /.6.35/. Jako nejúčinnější pro odsíření

se ukazuje přísada kovů vzácných zemin /Ce, La, Dy/. Sir-

níky ceru mají v oceli nízkou rozpustnost a-snadno se odlu-

čují do scrusky. Předpokladem pro jejich účinnost je zmí-

něný nízký obsah kyslíku.

Sníženi obsahu řádkovltých karbonitridu v austenitických

ocelích pro jadernou techniku

Pro austenitické titanem stabilizované oceli je typic-

ké znečištění řádkovitě uspořádanými vměstky karbonitridu

titanu. Jejich metalografická identifikace není vždy jed-

noznačná, protože se překrývají s morfologicky podobnými

řádkovitými vměstky oxisulfidického charakteru /6.34 /,

které jsou stejně nežádoupí.
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Zatím není naprosto spolehlivá metoda, jak při výrobě

na velkých výrobních jednotkách zabránit ve všech přípa-

dech uvedeným řádkovitým vměstkům.

Prvním předpokladem pro jejich omezení se zdají opatře-

ní, vedoucí ke snížení' obsahu zúčastněných prvků, tj. C,

N, Ti. Protože obsah C a Ti má svou funkci v oceli, nelze

jej snižovat neomezeně. Zbývá tedy zabránit vysokimu obsa-

hu dusíku v surovinách a jeho zvýšení v průběhu tavby a

odlévání.

V literatuře /6.34 / se doporučuje, aby se pro výrobu

austenitických antikorozních ocelí, která mají být dodává-

ny v elektrolyticky leštěném stavu /např. pro trubky na

zařízení jaderná energetiky/, používalo pouze antikoroz-

ních odpadů ocelí Cr a Cr-Ni, nelegovaných prvky: Ti, N,

AI, B, Nb, kterd by mobiy vnášet do lázně dusík.

V rafinačním údobí tavby se doporučuje lázní profukovat

argon /2 až 3 m /t/ ocelovou trubkou průměru 19 nun při

tlaku 2 at /19, 62 . 104 Pa/.

Publikace /6.36 / uvádí, že se v oceli Chl8N10T dmy-

cháním argonu ocelí v pánvi významně snižuje obsah dusí-

ku.

Mimo tato opatření proti karbonitridovým vmšstkům tita-

nu a niobu se považuje za účinnou přísada ceru, zavedená

do lázně dříve než se přidá stabilizující prvek /Ti, Kb/.

Optimální přísada ceru je 0,10 až 0,15 % /6.34 /.

Přísada ceru sice představuje významnou pomoc ve snižo-

vání řádkovitých karbonitridů, nen'i však řeSením, kterú

beze zbytku odstraňuje potíce s těmito vmčstky v austeni-

tických korozivzdorných ocelích /6.37 /.
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Práce /6.38 / ukazuje, že hlavní část dusíku se do

austenitických antikorozních a žárupevných ocelí zavádí

při odlévání ingotu a hlavní segregace karbonitridu titanu

nastává při tuhnutí oceli.

Vlivem vzdušného dusíku se nastavuje v roztavené oceli

poměr Ti : N v závislosti na obsahu titanu v oceli. Při

poklesu teploty před ztuhnutím oceli se část karbonitridu

vyloučí a má snahu se usadit v podpovrchové vrstvě ingotu,

zatímco středová část ingotu je znečištěna podstatně men-

ším množstvím karbonitridu.

Jako významné opatření proti karbonitridům autor práce

/6.38 / uvádí ochranu oceli při odlévání roztavenou strus-

kou vhodného složení a obecně omezení styku proudu oceli

se vzduchem. Ochrana inertním plynem, vháněným ze všech

stran na proud oceli, vytékající z pánve, je jen částeč-

ným řešením.

Prochází-li však již při lití horem proud oceli rozta-

venou struskou, "svlékají" se s povrchu proudu oceli karbo-

nitridy, vzniklá působením atmosféry v průběhu lití. Při

lití spodem lze řešit ochranu proti vzdušnému dusíku vhod-

ným keramickým uzávěrem mezi výlevkou pánve a nálevkou.

Dodržení smluvního obsahu feritu S

Ohraničení obsahu feritu 6 v austenitických antikoroz-

ních ocelí, určených na stavbu jaderných zařízení, muže mít

za cíl:

a/ aby se zabránilo trhlinám při sváření vhodnou strukturou

slabě dvoufázových ocelí, resp. určitým malým obsahem

feritu $
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b/ aby nedocházelo při teplotách nad 450 °C v nepřijatel-

ném rozsahu ke strukturním změnám vlivem nadměrného obsa-

hu feritu a .

Protože značná část austenitických ocelí pro jadernou

energetiku je v konečném hutním výrobku v podobě trubek,

má výrobce trubek mimo výše uvedená hlediska zájem na tom,

aby obsah feritu a v oceli nepřekročil hranici, při níž

je ocel obtížněji tvárná za tepla /žádá se např. max. 5 %

feritu S /.

Bohatá literatura nasvědčuje, že při stanovení obsahu

feritu d v austenitických ocelích již sama měřící metoda

/metalografická, rentgenodifrakční, magnetická/ vede

k velkým rozdílům ve výsledcích.

Obsah feritu v téže tavbě austenitické oceli, měřený

stejnou metodou, silně závisí na tom, jestli ocel je ve

stavu litém, jakou rychlostí tuhla, jak dlouho byla na

teplotách nad 1 100 °C a jak dlouho v oblasti teplot 850 °

aší 450 C, jestli a v jakém stupni byla tvářena, jak byla

tepelně zpracována, zda byla zpevněna za studena atd.

Aby se výrobce oceli a spotřebitel dohodli, je nutno

se sjednotit na metodě měření feritu a , na stavu vzorku

měřené oceli a případně přitom vycházet ze společných

vzorků se standardními obsahy feritu O .

Chceme-li, aby obsah feritu o nám podal informaci o

očekávaných vlastnostech svaru, tj. o litém stavu, je

účelná ocel tavebně zkoušet na základe litého vzorku. Tak

např. sovětské práce /6.39 , 6.40 / popisují použití lité-

ho vzorku pro tavební hodnocení obsahu feritu o .
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Jestliže je pro další zpracování oceli důležitý obsah

feritu o v tvářeném stavu, je účelné ocel tavebně charak-

terizovat na základě vzorku s podobným stupněm tvářaní,

jaký je při výrobě polotovaru, určeného pro další zpracova-

ní. Takový případ může nastat při předávání tvářeného

polotovaru pro další zpracování za tepla na bazešvé trubky.

Ökolem oceláře zůstává zajistit požadovaný tavební obsah

feritu o , změřený smluvním způsobem v austenitické oceli.

Ocelář má zdánlivě širokou možnost, jak vhodným, vyváže-

ním poměru obsahu prvků C, Cr, Ni nastavit složení na poža-

dovaný obsah feritu a po jeho stanovení v předběžné zkouš-

ce v průběhu tavby.

U ocelí stabilizovaných titanem jsou však možnosti

oceláře v tomto směru značně omezené. Titan značně posu-

nuje fázové rozmezí^ «-»<</ . S ohledem na propal titanu,

který se přisazuje v závěru tavby, a na celkovou techno-

logii nelze korigovat obsah titanu na základě předběžné

zkoušky titanu v peci nebo v pánvi ani upravit složení

v jiných prvcích na základě této zkoušky obsahu titanu.

Oceláři pak zbývá pouze doporučení, aby pracoval

v úzkých tolerancích základního složení, o němž je předem

na základě empirického ověření známo, že dá požadovanou

dvoufázovou strukturu v předepsaném rozmezí.
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6.6. Tvařitelnost vysokolegovanych ocelí za tepla

Požadavky na tvařitelnost vysokolegovaných ocelí pro

jadernou energetiku jsou dány řadou specifických metalur-

gicko-technologických činitelů jako např. mimořádně velký-

mi rozměry a hmotností ingotů /až 50 t/, nutností protvá-

ření jádrových částí tlustostěnných v-ývalků a výkovků,

zvýšenými nároky na homogenitu, požadavky na velikost

zrna atd.

Ve vysokolegovaných ocelích působí nepříznivě na tva-

řitelnost za tepla ty prvky, který mají v tekutém i tuhém

stavu malou rozpustnost v základní oceli a vylučují se jako

nízkotající prvky, příp. sloučeniny po hranicích zrn.

Jedná se především o Pb, Bi, Sn, příp. 5b., As a další.

j 6.6.1. Vliv Pb na tvařitelnost za tepla

Literární údaje o mezném obsahu Pb v austenitických

ocelích nejsou zcela jednotní. Vliv Pb závisí na způsobit

jeho výskytu, velikosti zrna a ingotů, rozsahu jeho segre-

gací atd.

V následující tabulce jsou uvedeny mezná obsahy Pb,

podle údajů různých autorů.

Typ oceli

12 % Cr

- ocel
CrNiMn

Mezný obsah"Pb % Autor

od 0,003 do 0,02

nebyl zjiStěn vliv Pb na
tvařitelnost

0,004 % dobrá tvařitelnost
0,02 - 0,03 % špatná tvařitelnost

/6.42

/6.42
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Pokračování tabulky

Typ oceli

18-8 CrNi

18-10 CrNiTi

18-10 CrNiMo

AISI 310

304

10Chl8N9T

Ch25N2O

18.8 CrNi

18.10 CrNiMo

25.20 CrNi

lChl8N9T

Ch23N18

Aus ten.oceli

20,80 CrNi

XlONiCrWTi

Mezný

0

0

0

0

0

0

0,

o,
o.
0,

o,
b,

o,

o,

0,

,007

,007

,003

,004

,008

,O30

006

011

007

004

004

003

002

005

0015

obsah Pb,

/Sn 0,04/

/Sn 0,10/

až 0,005

až 0,003

Autor

/6.43 /

/6.44 , 6.45 /

/6.46 /

/6.47 /

/6.48 /

/6.47 , 6.49 /

/6.45 /

/6.5O /

Vliv Pb se značně zesiluje se stoupajícím obsahem niklu

v oceli nebo ve slitině. Podle /6-.51 / jsou mezné obsahy
—4Pb v ocelích s obsahem Ni kolem 10 % max. 20 až 200.10 %.

Většina novějších prací se shoduje v »'•• ., že u

auster.iticktfch ocelí typu 18-8 CrHi, 18-10 _.̂ iTi a 13-10

CrNiMo je možno očekávat zhoršení tvaritelnosti za tepla

při obsazích Pb nad 0,003 až 0,004 %.

U ocelí pro jadernou energetiku, zejména litých do

ingotů vďtších rozměrů, je tato mezná hranice snížena na

0,002 až 0,003 %.
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6.6.2. Vliv Bl na tvařitelnost za tepla.

Vliv Bi je podstatně výraznější než Pb podle /6.51 /

až pětinásobně.

Mezné obsahy Bi podle některých autora:

XlOCrNiMoTi 18.10 max. 0,0003 % Bi .. /6.52 /

25.25 CrNi max. 0,0005 % 31 .. /6.52 /

18.8 CrNi 0,0001 % Bi .. /6.53 /

6.6.3. Vliv dalších stopových prvkfl na tvařitelnost za tepla

As: U oceli XlOCrNiMoTi 18.10 nemá obsah 0,013 % As vliv

/6.52 /

Sb: Do obsahu 0,02 % nepftsobí u austenitických ocelí nega-

tivně /6.46 /

Sn: r
Ocel
AISI

310

304

302

410

430

Max. obsah %

Pb

0,004

0,008

Sn

0,04

0,10

0,20

0,20

0,20

6.6.4. Vliv kyslíku na tvařitelnost

Podle posledních literárních itdajfl i vlastních poznat-

ků je možno obsah kyslíku, zejména u ocelí nestabilizova-

ných,pokládat vedle 'strukturního stavu za spolurozhodující

činitel z hlediska tvařitelnosti za tepla.
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O vlivu kyslíku na tvařitelnost je dosud publikováno

poměrně málo údajů, chybí zejmina podrobnější údaje o způ-

sobu výskytu kyslíku, složení a vlastnostech komplexních

kysličníku a celkových vztazích mezi obsahem kyslíku a

tvařitelností za tepla.

Z práce N. Hamiltona /6.52 / vyplývají tyto závěry:

a/ Oxidické vměstky mají za vysokých teplot jiné vlast- '

nosti než základní strukturní složka - snižují celkovou

plasticitu za tepla.

b/ Vliv kyslíku se uplatňuje hlavně v kombinaci s vysokým

obsahem chrpmu. Je-li O 2 pevně vázán na AI, Zr, může

být jeho mezný obsah pro vznik vad vyšší.

c/ Obsah vodíku a dusíku neměl vliv na tvařitelnost .za

tepla.

d/ Celkový obsah O 2 má být co nejnižší, nejlépe pod 0,01 %.

Perkins zkoušel vliv přísad desoxidačních prvků na

plastické vlastnosti austenitických ocelí typu 310 za tepla

/6.53 /. Zjistil, že všechny desoxidaSní přísady zlepšují

plastická vlastnosti do určitého optimálního obsahu. Při

vyšších obsazích těchto prvků již docházelo k porušení

strukturní stability a vzniku feritu. Zlepšení tažnosti

/volené kritérium plasticity/ je podle Perkinse ovlivněno

především změnou složení a způsobem výskytu kysličníků.

Perkins zkoušel u oceli AISI 31O přísady Si, Mn, V, AI, Zr,

Ce. Optimální množství u některých prvků byla tato: AI

asi 0,2 %, Ti asi 0,1 až 0,35 % /dvě maxima/, Ce nad

0,06, Zr 0,10 až 0,2 %. ,

> Z poslední doby je velmi zajímavá práce R. Wusatowského

a A. Tokarze /6.54 /. Tito autoři studovali tvařitelnost růz

ných typ!, austenitických ocelí za tepla /oceli G různými
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obsahy C, Mo, různé způsoby desoxidaca atd./ v závislosti

na chemickém složení, strukturním stavu a obsahu vměstků.

Zjistili tyto předběžné závěry:

U ocelí s obsahem vměstků do 0,06 % klesá tvařitelnost

se vzrůstem obsahem kysličníků chrómu,Obsah Al-0, není škod-

livý za podmínky, že obsah Cr-0. nepřekročí 15 % při nízkém

obsahu SiO,.

Podobný charakter mají i závislosti při obsahu vměstků

vyšším než uvedené rozmezí. Celkově se potvrdilo, že rozho-

dující nepříznivý vliv na tvařitelnost za tepla mají vyšší

podíly SiO2 a Cr^O-, Při poměru SiO./Al-O- nad 4,5 byla

tvařitelnost zpravidla špatná. Např. při poměru SiO./Al^O-

kolem 1,2 byla tvařitelnost poměrně dobrá i při celkově

vysokém obsahu vměstků.

Z rozboru je patrno, že spolurozhodující vliv na sníže-

ní tvařitelnosti mají zvýšené podíly SiO- a Cr-O- ve vměst-

cích. Přítomnost Al.O-, jak již ukázala práce /6.52 /, nemá

tak škodlivý vliv.

Studiem vlivu desogidace na obsah kyslíku, množství

vměstků a způsob jejich výskytu ve vztahu k plastickým vlast-

nostem za tepla se zabývala práce /6.55 /. Bylo zjištěno, že

se stoupající přísadou hliníku do oceli typu 18Cr9Ni se sni-

žoval obsah kyslíku, stupeň znečištění oceli a současně se

měnil i typ vměstků. Ocel byla vytavena ve vysokofrekvenční

vakuové 100 kg pícce v armosféře argonu s přísadou AI max.

24,4 g na tavbu.
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Přísada Al
gr/10 kg
/obsah Si

OX8 %£

4,4

14,4

24,4

Chem. složení kysličníků %

MnO

61

24

2

SÍO2

24

3

Cl

A1 2O 3

9

64

72

C r2°3

13

7

3

FeO

2

1

8

Typ
vměstků

Mn-silikáty

galaxit
A1 2O 3

Při malých přísadách hliníku /pod 0,01 % v oceli/ převažuje

vazba kyslíku na Mn, Si, příp. Cr, při zvýšených přísadách

hliníku /nad 0,03 % v oceli/ převažuje vazba kyslíkusna AI.

Tím se také postupně mění charakter vměstků. Mn-sil'ikáty

tvoří kruhovité vměstky s vnějším obalem /sírovím/ z MnS,

v jádře převažuje SiO,. Teplota tavení eútektických útvarů

je kolem 1200 °C. Se stoupající přísadou hliníku se zvyšuje

podíl A1 2O 3 v Mn-silikátech, až postupně AljO, tvoří základ-

ní typ oxidických vměstků. Se stoupajícím podílem Al-O-

se snižuje tváři telnosx, vměstků a rovněž jejich teplota

tání.

Rjzbor literárních iJdajů i vlastní výsledky prokázaly,

že kyslík v nestabilizovaných austenitických ocelích má spo-

lu rozhodující vliv na plastické vlastnosti za tepla a tím

i na podmínky tváření. Valmi nepříznivý je výskyt oxidů na

bázi Mn, Cr a Si, vytvářející sloučeniny s bodem tání kolem

teploty 1200 °C. Příznivý vliv na tvařitelnost má vazba

kyslíku na- netvárné a těžce tavitelné oxidy Al_0,, vznika-

jící při zvýšené přísadě hliníku. Vodík a dusík při běžných

obsazích nemají podstatný vliv na tvařitelnost nerezavějí-

cích ocelí za tepla.

U ocelí, stabilizovaných niobem, je velmi důležitá

dokonalá desoxidace. V případě nedostačující desoxidace

vznikají kysličníky typu Nb2O5a NbO. Tyto kysličníky se

vylučují současně s karbonitridy NbfcNjna hranicích zrn
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a ztěžují podmínky tváření. Omezení výskytu kysličníků Nb

vyžaduje dostatečnou desoxidaci oceli hliníkem před přísa-

dou Nb. U ocelí typu O8Crl8NilONb s dobrou tvařitelností

byl zjištěn obsah zbytkového hliníku průměrně 0,05 %, u vad-

ných taveb 0,0050 až 0,0064 % /6.56 /. Poněvadž množství

vyloučených karbonitridů značně ovlivňují prodlevy v oblasti

teplot 600 až 800 °C, je nutno zejména při ohřevu ingotů

setrvání v této teplotní oblasti maximálně zkrátit.

Velmi významný je ale obsah síry, zejména u ocelí sta-

bilizovaných titanem. U těchto ocelí tvoří sirníky hlavní

podíl vměstků. Jejich nepříznivý vliv se kromě tváření

uplatňuje i při dalším zpracování /svařování/ a snižuje

některé fyzikální vlastnosti oceli. U zahraničních výrobců

je proto obsah síry u nerezavějících ocelí pro jadernou

energetiku max. 0,015 i, příp.. 0,010 %.

6.6.5. Strukturní stav

S ohledem na zvýšené namáhání oceli při tváření tlusto-

stěnných předvalků^především vznikem tahových napětí násled-

kem nerovnoměrné deformace, a možnost zvýšených segregací a

nehomogenit u ingotu velkých rozměrů vznikají nároky na.

zajištění monofázové austenitické struktury. Nebezpečí

výskytu vyššího obsahu feritu přichází v úvahu zejména u

nerezavějících ocelí stabilizovaných titanem a u ocelí lego-

vaných molybdenem.

Je všeobecně známo, že tvařitelnost za tepla se postup-

ně snižuje se stoupajícím obsahem feritu do 25 až 35 %.

Při těchto obsazích klesají plastické vlastnosti na minimum.

Tato závislost platí pro cslý rozsah teplot tváření, tj. 900

až 1200 C /6.58 /. Snížení tvařitelnosti dvoufázových ocelí
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za tepla způsobuje kromě rozdílných mechanických vlastností

feritu a austenitu za tepla i ztížená rekrystalizačni schop-

nost celého systému a rozdílná rozpustnost zejména intersti-

ciálních prvků v obou složkách a tím zvýšená precipitace na

rozhraní obou fází. U ocelí v litém stavu není rozhodující

jen absolutní obsah feritu, ale současně i způsob jeho vy-

loučení. Velmi nepříznivě působí výskyt hrubých částic fe-

ritu při tuhnutí dendritů velkých ingotů. Velmi příznivě

lze tvařitelnost ovlivnit vhodným teplotním režimem před

tvářením, jehož výsledkem je jednak snížení obsahu feritu,

ale hlavně převedení feritu do tvaru přibližně globulitic-

kého. Za přítomnosti feritu je podstatně potlačen růst auste-

nitických zrn při ohřevu na teploty tváření.

Stanovení obsahu feritu je dosud značně nepřesné i

s ohledem na to, že obsah feritu není stálý a mění se nejen

při technologickém zpracování, ale i v průřezu ingotu. Pře-

hled možností stanovení obsahu feritu je uveden v -práci

/6.57 /. Výpočet obsahu feritu v předvalcích ve stavu po

tváření lze provést ze vztahu

F, % = -9,609 - 105,754 C - 3,575 Ni + 2,987 Cr /I/

+ 3,362 Mo + 17,149 %

kde je F obsah feritu v % /plošný obsah, odpovída-
jící metalografickému
stanovení/

C, Cr, Ni, Ti, Mo obsah jednotlivých prvků ve váhových
procentech.

Kromě obsahu feritu ovlivňuje nepříznivě tvařitelnost

způsob výskytu karbidů a karbonitridů Ti nebo Nb. Při pří-

sadě Ti vzniká často nebezpečí výskytu shluků karbonitridů

Ti, které mohou být příčinou nejen zhoršené povrchové ja-

kosti, ale i místní snížené odolnosti proti mezikrystalové

korozi.
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Podle novějších názorů se uplatňuje vliv Ti jako feri-

totvorného prvku hlavně při vyšších obsazích volného titanu,

Ti nad 0,08 %.

Ti's Ti - 4 / ( 00,03} + N/ /2/

Nb má podstatně nižší feritotvorných účinek, při poměru

Nb+Ta/C = 15 nemá obsah Nb+Ta vliv na tvorbu feritu. U ingo-

tů větších rozměrů je spíše nebezpečí vzniku hrubých karbo-

nitridů Nb, stálých do teplot 1300 °C, které nepříznivé

ovlivňují plastická vlastnosti za tepla i za studena.

Pro dosažení vyhovujících mechanických vlastností a

struktury, hlavně u tlustostěnných výrobků, je nutno volit

optimální režim ohřevu, postup deformací a teplotních

oblastí tváření. Přesto, že austenitickd oceli se nevyznaču-

jí náchylností k růstu zrn následkem snížení rekrystalizač-

ni schopnosti, dochází u nestabilizovanych ocelí v oblasti

teplot 1200 až 1250 °C k rychlejšímu růstu zrna. Molybden a

titan, pokud jsou vázány na karbidy a hlavně karbonitridy,

zpomalují růst zrn. Při vyšších teplotách vzniká dále nebez-

pečí růstu obsahu feritu a přechodu většího množství preci-

pitátů do roztoku během plastická deformace; v oblasti

spodních tvářecích teplot se opět vylučují a snižují tváři-

telnost. Optimální plastické vlastnosti mají austenitickč

oceli v oblasti teplot 1000 až 1200 °C, při nižších dotváře-

cích teplotách je nutno počítat se zrychlujícím se průběhem

zpevnění.
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6.7. Problematika svařování

I

I

Otázky svařování korozivzdornýchlocelí se týkají

plástů tlakových nádob,pokud se zhotovují přímo z těchto

typů ocelí, nebo i nanesené korozivzdorné vrstvy na vnitřní

stranu nádoby z nízkolegovaných ocelí v lehkovodních reakto-

rů. Neméně významné je taká svařování vnitřních vestaveb

reaktoru« které slouží jako nosná konstrukce jádra vyrábě-

jícího tepelnou energii. Tyto vestavby, jejichž váha dosa-

huje u 1100 MW lehkovodního reaktoru asi 110 tun, vyžadují

použití optimální technologie svařování pro zajištění odol-

nosti proti korozi. Jejich svařování - při současném dosa-

žení všech požadovaných vlastností včetně zachování'rosměrů

- patří ke špičkovým výkonům techniky. Výroba svařovaných

spojů pro komponenty reaktoru je ovlivněna především

tlouštkou stěn určených ke svařování. Požadavky na vlast-

nosti svarových spojů jsou přitom stejné jako požadavky na

základní materiál, což se týká i chování svarového kovu při

ozáření neutrony.

6.7.1. Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Austenitické korozivzdorné oceli se v podstatě velmi

dobře svařují všemi známými způsoby. Platí to i pro oceli

určené k použití pro stavbu jednotlivých dílů atomových

reaktorů. Vzhledem ke zpřísněným nárokům na jejich chemické

složení, omezení obsahu škodlivých doprovodných prvků, zvý-

Šene čistotě a homogenitě je možné říci, že podnínky pro

svařitelnost těchto ocelí jsou dokonce velmi příznivé,

tfroveň jakosti základních materiálů musí být doplněna pří-

davnými materiály pro svařování o stejně vysoké jakosti.

Svařování silných průřezů se obvykle provádí podle podmínek

konstrukce ručně-obalenými elektrodami nebo strojně pod ta-

vidlem.
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Pro vestavby reaktoru se používá téměř výhradně modi-

fikovaná ocel typu DIN 1.4550 stabilizovaná niobam. Ke sva-

řování přicházejí v úvahu plechy tlouštky až 10O mm a vý-

kovky do průřezu 180 mm. ü svarových spojů musí být zajiště-

na dokonalá odolnost proti mezikrystalové korozi i po dlou-

hodobém žíhání příslušných dílů,nutném k odstranění pnutí.

Zajištění odolnosti proti mezikrystalové korozi je nezbytnou

podmínkou stejně jako dosažení určitá minimální hodnoty

vrubové houževnatosti. Zvláštní pozornost byla také věnová-

na vyloučení tepelných trhlin, které se mohou objevovat

právě při svařování této oceli. Rozhodujícími veličinami

při řešení všech těchto otázek představují obsah niobu a

feritu o , které působí v tomto případě částečně proti sobě.

Odolnost proti mezikrystalové korozi je nutné zajistit zvýše-

ným obsahem niobu, který však negativně ovlivňuje vrubovou

houževnatost a zvyšuje také náchylnost ke vzniku trhlin.

Tuto náchylnost k tepelným trhlinám lze snížit přiměřeně

zvýšeným obsahem feritu o ve struktuře, což v3ak vede

ke snížení hodnot vrubové houževnatosti.

Bylo by však nevhodná zvyšovat z důvodů techniky sva-

řování nadměrně obsah feritu, protože skutečný obsah feritu

je závislý na charakteru příslušné součásti a u velkých prů-

řezů může docházet k jeho místnímu obohacení. Vyšší obsahy

feritu vedou také ke strukturní nestabilitě za zvýšených

teplot, která může ovlivnit jak korozní chování, tak i

úroveň některých hodnot mechanických vlastností. Při vyšším

obsahu feritu v austenitu je kromě toho nutné počítat také

se zhoršenou tvařitelností vzhledem k rozdílnému charakteru

přetvářného odporu obou základních složek struktury. V praxi

to znamená při nejmenším nutnost nadměrného opracování po-

vrchu plechů nebo výkovků. S ohledem na všechny uvedené

podmínky se zpravidla doporučuje udržovat obsah feritu pro

tyto účely v rozmezí 4 až 10 % /6.13 nebo 4 a2 7 % /6.6 /.
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Pro vlastnosti svarového kovu je nutno počítat s dalším

nepříznivým vlivem, což je nutnost vyloučení stabilizačního

žíhání, takže svarový spoj zůstává prakticky v litém stavu.

Vyrovnání struktury během ochlazení po svaření proběhne

jen zcela nepatrně. Struktura se proto skládá z austenitu

s určitým podílem feritu, který pravděpodobně odpovídá pri-

márně vyloučeným krystalům feritu» bohatým na chrom.

Vyloučení fáze O za těchto podmínek zpravidla nenastane.

K odhadu struktury svarového kovu vznikajícího při sva-

řování korozivzdorných ocelí byl sestaven čistě empiricky

tzv. Schaefflerův diagram /viz obrázek 6.2 /. Shrnutím

ví činku austenitotvorných a feritotvorných prvků do .tzv.

ekvivalentů niklu a chrómu lze odhadnout strukturu, která

vznikne při svařování. Schaefflerův diagram není rovnovážným

diagramem a platí jen pro svarový kov v litém stavu při běž-

ných rychlostech tuhnutí a ochlazení. Nedává-v žádném přípa-

dě informace o fázových rovnováhách a přeměnách a platí jen

pro austenitické slitiny niklu s chromém při obsahu molybde-

nu do 3 %.

Schaefflerův diagram poskytuje cenná služby pro prak-

tické svařování. S jeho pomocí lze dobře stanovit potřebné

složení základního materiálu pro dosažení určitého obsahu

feritu. Stejně tak lze získat cenné údaje pro vznikající

strukturu při pomíchání svarového kovu s nelegovaným zá-

kladním materiálem, což má význam také pro plátování nava-

rováním.

Působení feritu na zlepšení svařitelnosti austenitických

korozivzdorných ocelí není ještě zcela objasněno. Rozpust-'

nost fosforu a síry ve feritu je vyšší než v austenitu,

takže se zabrání vzniku nízkotavitelných eutektik fosfidů

a sulfidů během tuhnutí. Ty mohou být příčinou svařovacích

trhlin, nebot jednotlivé krystaly se mohou během tuhnutí
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od sebe oddělit vzhledem k přítomnosti této tekuté fáze

ležící mezi nimi. Krystaly feritu zabraňují také vzniku

velkých sloupcových krystalu austenitu, nebot působí

jako zárodky pro vytváření jemnější struktury. Ferit

neovlivňuje také křehnutí svarového kovu, pokud jeho podíl

není příliš velký a jeho charakter není šítovitý. Křehnutí

svarového kovu přeměnou feritu na fázi S~ vzniká teprve do-

datečně při žíhání mezi 550 až 900 °C. Tento účinek je

výraznější u oceli stabilizované niobem /6.13 / jak je

patrné na obrázku 6.3.

Na kinetiku rozpadu feritu ve svarovém kovu rovněž

má vliv jeho složení. Obecně platí pravidlo, 2e feritotvor-

né a karbidotvorné prvky urychlují rozpad feritu, kdežto

austenitotvorné prvky ho zpožáují. Dále se přitom uplatňuje

rychlost ochlazení a tepelný cyklus při svařování, svařo-

vací pnutí, deformace za studena a heterogenita struktury

svarového kovu.

Při rychlém zchlazení po svařovaní oceli stabilizované

niobem zůstane karbid niobu převážná rozpuštěny v základnín

tuhém roztoku, takže velká část uhlíku není již vázána nio-

bem. Proto se tento uhlík vyloučí při následujícím tepelném

zpracování ve formě karbidu chrómu typu Cr2_Cß. Následkem

toho může potom dojít v těsné blízkosti svarového spoje

k mezikrystalové korozi. Ta je omezena jen na velmi lízká

pásmo, která bylo zahřáto nad teplotu 1250 °C a vzhledem

k zvláštnímu charakteru se označuje jako nožová koroze.

Jako přídavný materiál pro svařování oceli typu DIN

1.4550 v kvalitě pro konstrukční díly jaderných reaktorů

se doporučuje například materiál obchodní značky ThERMANIT

HE /6.6 , 6.14 /. Materiál tohoto typu zaručuje nejvySSÍ

odolnost proti mezikrystaloví a nožoví korozi přes celou

oblast žíhacích teplot od 50Q do 1000 °C.
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V některých případech bylo také doporučeno použít

pro svařovaná části konstrukce velkých průřezů materiál typu

DIN 1.4541, který je stabilizován titanem. Tento materiál

nabízí totiž možnost omezení výskytu tepelných trhlin při

svařování. Také v tomto případě je však nutné přiměřeně

zvýšit původní stabilizační poměr, a to i s ohledem na

celkový obsah uhlíku, dusíku a síry v oceli. Zvyšováním

obsahu titanu se však objevují metalurgické problémy, cha-

rakterizované výraznou řádkovitostí karbonitridů titanu

ve struktuře. Použití tohoto materiálu zůstane proto ome-

zeno patrně jen na konstrukce z tenkého plechu. Je však

třeba mít na zřeteli, že karbidy titanu se ve vysokoteplot-

ním pásmu snadněji rozpouští než karbidy niobu, takže i zde

je účelné maximální omezení obsahu uhlíku.

Feritické chromové korozivzdorné oceli představují

při svařování daleko závažnější problémy. Svarový kov a

ovlivněné pásmo se stává jednak náchylným ke vzniku trhlin

a jednak ovlivněné pásmo křehne a praská při ohýbání.

Tyto potíže je možné vztáhnout na martenzitickou přeměnu,

zhrubnutí zrna a celkové zkřehnutí materiálu působením vyso-

kých teplot. Martenzitická přeměna je podmíněna přítomností

malého nnnožství austenitu po hranicích zrn. S jeho výskytem

je nutné počítat u všech feritických ocelí i při velmi

malém obsahu uhlíku. Vedle martenzitické přeměny dochází

u těchto ocelí při svařování k silnému zhrubnutí zrna, a to

jak v tepelně ovlivněném pásmu, tak i ve vlastním svarovém

spoji. Toto zhrubnutí zrna představuje charakteristickou

vlastnost všech feritických chromových korozivzdorných ocelí

a probíhá přednostně při teplotách nad 950 °C. Poslední

příčinou zkřehnutí působením vysokých teplot je vyloučení

různých fází, které jsou specifické pro určité teploty i

chemické složení, jako je především fáze O a fáze f* .
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Ferxtické" chromové korozivzdorné oceli se až dosud

svařují výhradně austenitickými elektrodami. Ochlazením

svarového spoje vzniká potom dvoufázová struktura ferit-

martenzit/ která má špatnou odolnost proti korozi i velmi

sníženou houževnatost. Tento nepříznivý stav ja možné čá-

stečně znovu obnovit dodatečným tepelným zpracováním při

750 °Č.

Svařitelnost zušlechtitelných martenzitických chromo-

vých kcrozivzdorných ocelí je prakticky již vyloučena.

Naproti tomu se označuje svařitelnost nově vyvinuté

oceli typu X 3 CrNi 13 4 jako velmi dobrá. S ohledem na

zachování stejné úrovně mechanických vlastností ve svarovém

kovu se doporučuje používat přednostně přídavné materiály

téhož složení /6.15 /.

6.7.2. Plátování tlakových nádob

Některé plochy primárního okruhu lehkovodních reaktoru,

které jsou ve styku s chladícím mediem, se opatřují ochran-

nou vrstvou z korozivzdorné oceli. Jedním z hlavních cílu

tohoto plátování je zabránit znečištění chladícího media

korozními produkty. Při provozní teplotě dochází k reakci

s povrchem a k rozpouštění kovu v chladícím mediu.Přitom

vznikají iontové korozní produkty, které se pak mohou usa-

zovat na různých místech ve formě koloidálních zplodin ko-

roze. Proto má ochrana tlakové nádoby proti korozi mimo-

řádný význam. Nádoba je zpravidla z nízkolegované konstruk-

ční oceli, jejíž stěna dosahuje u reaktoru větších výkonů

tlouščky ,200 mm i více. Vytvoření návaru současně zamezuje

korozi i za klidového stavu tj. v periodách, ve kterých se

zvyšuje obsah kyslíku.
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Eči velkých tloušťkách stěny se ze všech dosud použitých

způsobů ukazuje jako nejlepší plátování navařováním, a to

jak z hlediska provedení, tak i hospodárnosti. V Evropě

se většinou používá metoda jedno nebo dvouvrstvového nava-

řování páskou, která dovoluje nanesení velmi hladké a vyso-

ce jakostní vrstvy odolné proti korozi. Navařuje se zpra-

vidla páskou šířky 30 mm a tloušťky 0,5 mm, přičemž může

současně hořet i několik oblouků, část proudu přechází mimo-

to z pásky do tekuté strusky vytvářené tavidlem. Odtavující

se kapky kovu jsou většinou 2 až 3 mm velké a přecházejí

zpravidla bez zkratu přímo do svařovací lázně. Pro navařová-

ní se volí proud intenzity 600 až 1400 A. tfčinkem tavidla

vznikají velmi hladké housenky, jejichž šířka odpovídá šíř-

ce pásku. Navařuje se jednou nebo i několika vrstvami podle

požadované tlouštky plátované vrstvy, která se pohybuje

většinou mezi 3 až 7 mm.

Zvláštní význam při plátování iednou vrstvou má stupeň

promíchání se základním materiálem. Tím je často žárupevná

ocel typu 22 NiCrMo 37. Podle stupně promíchání přijímá sva-

rový kov méně i více ulili ku ze základního materiálu a ochu-

zuje se tak o chrom a nikl. Zvláštní význam má také složení

tavícího prášku. Ovlivňuje obsah slitinových prvků ve sva-

rovém kovu, a to jak svým působením na promíchání, tak i

metalurgickými reakcemi s tavnou lázní.

Obsah uhlíku ve svarovém kovu při plátování jednou

vrstvou je dán obsahem uhlíku v pásku a přírůstkem z nata-

veného podílu základního materiálu. Má-li být dodržen napří-

klad obsah uhlíku 0,045 % ve svarovém kovu, pak podle obr.

6.4 by neměl základní materiál obsahovat víc než 0,19 %

uhlíku při maximálním promíchání 15 % /6.13 /.

i?ro zaručení plátované vrstvy bez trhlin má vykazovat

svarový kov určité množství feritu O , které může být podle
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zkušeností nižší než u normálních svarových spojů. Stanovení

správné analýzy je možné provést opět pomocí Schaefflerova

diagramu. Při tom je nutná vzít v úvahu celková snížení obsa-

hu chrómu a niklu při promíchání se základním materiálem

stejně jako propal chrómu' reakcí s tavícím práškem. Kromě

toho je nutné také respektovat určité posunutí čar feritu,

ke kterému dochází při navařování páskou ve srovnání se

svařováním obalenými elektrodami. Příklad této doporučené

korektury ukazuje obr. 6.5. Doporučené chemické složení

pásku a tavících prášků stejně jako složení za těchto pod-

mínek připraveného svarového kovu podle /6.13 / představuje

tab. 6.6. Přitom se doporučuje přednostně používat jakost

CN 24/13 Nb ve spojení s kyselým práškem, a to zvláště

s ohledem na dosahování »hladkého povrchu.

Při stavbě tlakových nádob se postupuje zpravidla tak,

že se nejdříve plátují jednotlivé díly a teprve potom se

vzájemně svařují na vetší jednotky. Také v těchto případech

je nutné žíhání na odstranění pnutí, přičemž součet jedno-

tlivých dob žíhání dosahuje až 30 hodin. Tím dochází k ovliv-

nění stálosti proti mezikrystalovi korozi a houževnatosti ja-

ko u svarových spojů pro vnitřní díly reaktoru. Navíc je

však nutné vzít v ávahu také zkřehnutí přechodového pásma

mezi základním materiálem a plátovanou vrstvou.

Odolnost proti mezikrystalové korozi je v podstatě za-

jištěna doporučeným obsahem niobu v přídavném materiálu. Ten

zaručuje dostatečnou odolnost při žíhání 550 až 700 °c až

do 60 hodin. Jiný způsob řešení představuje navařování dvou

i více vrstev, čímž se dosáhne velmi nízký konečný obsah

uhlíku na povrchu.

Přechodové pásmo mezi základní™ materiálem a napláto-

vanou vrstvou, kteri je ve skutečnosti velmi dzkó /asi

0,05 mm/, múze mít všechna mound slo2ení î ezi austenitem a
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feritem. Martenzit, který v tomto pásmu vzniká v důsledku

uvedených změn, je poměrně houževnatý s ohledem na celkem

nízký obsah uhlíku. Proto se ohybové zkoušky, které slouží

k ověření přilnavosti naplátované vrstvy, netrhají ani

v tomto pásmu při předchozím žíhání pod 620 °C.

V mikrostruktúře se najde také mezipásmo bohaté na

karbidy. Vzniká tím, že uhlík difunduje ze základního ma-

teriálu vzhledem k vysoké afinitě ke chrómu a niobu do

austenitického svarového kovu a hromadí se v přechodovém

pásmu. Také tato skutečnost ukazuje, že příliš vysoká teplo-

ta žíhání na odstranění pnutí je nevhodná, nebofc rychlost

difúze uhlíku roste se stoupající teplotou.
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7. PŘEDPROVOZNÍ A PROVOZNÍ PROHLÍDKY JADERNÁCH ELEKTRÁREN

S růstem počtu a výkonu a s přibližováním jaderných

elektráren osídleným centrům roste riziko a následky kata-

strofálního - tj. náhlého a rozsáhlého - porušení některé

z jejich částí. Pro snížení tohoto rizika musí tedy růst

požadavky na bezpečnost, i když dnes jsou právě jaderné

elektrárny prokazatelně bezpečnější než jiná strojně ener-

getická zařízení.

Nové požadavky na bezpečnost vedou jadernou techniku

do oblastí, kde ještě mohou být technické rezervy pro je-

jich splnění. Je to jednak zavádění různých ochran v oblasti

přímého chodu reaktoru, jednak oblast záruk, že technický

stav technologického zařízení bude v každém okamžiku"co

nejlépe odpovídat požadavkům, které jsou na ně právě klade-

ny.

Ve shodě s cíli této publikace budeme se zajímat o

úkoly v druhé oblasti.

7.1. Koncepce bezpečnosti

Problematika zajištění bezpečnosti provozu jaderných

zařízení má dvě stránky - prevenci a zachycení následků.

Preventivní opatření ?*čínají již v konstrukci volbou

správných materiálů a dimenzí, pokračují kvalitní výrobou,

zahrnují řádné přezkoušení reaktoru i celé elektrárny před

vlastním provozem a vrcholí stálou provozní kontrolou proka-

zující, že stav materiálu odpovídá současnému i následující-

mu provoznímu režimu.

Koncepce zachycení následků nemůže z ekonomických důvo-

dů zahrnovat všechny možné případy - lze např. dobře zachy-
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tit účinky prasknutí trubky 0 10 mm, obtížně již prasknu"

ti hlavního cirkulačního potrubí o 0 500 - 800 mm, avšak

stěží lze zachytit účinky prasknutí tlakové nádoby reakto-

ru. Jsme však oprávněni použít teorii pravděpodobnosti

stejně jako jiná strojírenská odvětví. Ze zkušenosti poruše-

ní např. tlakových nádob platí, že s růstem účinku klesá

pravděpodobnost vzniku poruchy. Tak pro tlakovou nádobu

reaktoru byla vypočtena pravděpodobnost jedné velké poruchy

na 10~ - 10~ reaktorových roků. Při dnešním počtu provozo-
2 3

váných nádob 10 - 10 vychází tak jedna porucha za 1 000
až 10 000 let, což jé zřejmě přijatelné.

C-.V*

Tento výpočet je ovšem založen na statistice nejader-

ných nádob, protože součin počtu reaktorů a roků jejich

provozu je dosud malý. Jestliže je tedy málo zkušeností

a katastrofální poruchu nelze exaktně vyloučit, musíme

prevenci přiřknout prioritní postavení v systému jaderné

bezpečnosti a vyvodit z toho důsledky zejména pro provozní

kontrolu. Je samozřejmé, že největší objem kontroly musí

být zaměřen zejména na komponenty s největšími potížemi při

záchytu, tj. u reaktorů typu WER /PWR/ na tlakovou nádobu

reaktoru a na potrubí.

7.2. Zajištěni bezpečnosti

1. Správná konstrukce - Dnešní teoretická a experi-

mentální analýza napětí v konstrukcích dovoluje až s 5 %

přesností určit předem napětí v libovolném místě - ovšem

v materiálu bez vad a s přibližností, jakou známe provozní

namáhání. Toto procento znalostí je vysoké a ukazuje, že

ve vytváření podmínek zajištění provozní bezpečnosti je dneš-

ní konstruktér již hodně daleko. Navazující výroba a provoz

musí samozřejmě stále ověřovat a obohacovat používané

konstrukční normy a kritéria bezpečnosti.
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2. Kvalitní výroba - Předvýrobní technologická pří-

prava, 100 % defektoskopie a přejímací zkoušky materiálu

tvoří dnes téměř 50 % objemu výroby jaderných komponent

a zaujímají asi 30 % času na kritické cesté. Všeobecně se

přejímá zkušenost, že prakticky není možná, aby při výrobě

unikly pozornosti vady větší než přípustné. Jejich počet

je však vysoký - např. v tlakové nádobě reaktoru se vysky-

tuje řádově 10 2 - 10 3 nálezů, což při jistém koeficientu

nedokonalosti defektoskopickych metod a neznalosti přesné-

ho mechanismu růstu vad znamená, že do provozu se mohou

dostat i potenciálně vážné vady, které se původně posoudi-

ly jako přijatelné, avšak za provozu mohou vzrůst.

Výsledkem výrobních a předprovozních kontrol musí být

proto podrobný přehled o rozložení a odhadu velikosti a

charakteru všech důležitých vad, které jsou v komponentě

před zahájením provozu. Tento přehled musí předat provozo-

vateli elektrárny její výrobce spolu s doporučením o sle-

dování uvedených vad za provozu.

3. Provozní režimy - Zmínili jsme se již, že shodu

výpočtových a provozních režimů zajišťuje kvalifikovaná

obsluha a jištěné okruhy. Vedle běžných účinků těchto

režimů - tlak, ťaplota, koroze, přirozené stárnutí - působí

na jaderné komponenty též radioaktivní záření. Odolnost ma-

teriálů proti těmto účinkům je popisována v jiných kapito-

lách.

Zdůrazněme při této příležitosti, že radioaktivní zá-

ření za provozu i při odstavení mn.ohonásobně převyšuje

v převážné většině míst normy biologických účinků záření,

což vede k tomu, že provozní prohlídky je třeba provádět

na dálku za nepřítomnosti nebo jen při krátkodobém pobytu

lidí a zpravidla po rozsáhlé dekontaminaci.
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7.3. Místa výskytu a chováni vad v materiálu za provozu

V analýze bezpečnosti se dostáváme k vlastnímu před-

ně tu kontroly - materiálu. Obvykle můžeme předpokládat, že

pro danou konstrukci byl zvolen správný druh materiálu

s vhodnými mechanickými vlastnostmi. Za provozu je však

nutno vzít zřetel na to, že materiál nemá dokonalou struk-

turu a obsahuje řadu vad. Druhy těchto vad vyplývají z po-

vahy výroby a protože v ní převažuje svařování, bude pro

kontrolu za provozu nutné vybrat místa především v oblasti

svarů.

1. Výrobní vady - V ručních a automatových svarech

se mohou vyskytovat kořenové vady, vady spojení základního

a svarového kovu, vměstky, plynové dutiny atp. Mívají růz-

nou orientaci největšího rozměru vzhledem ke směru svařo-

vání a jejich velikosti bývají srovnatelné s velikostí jed-

né housenky, pokud nedojde k hrubší odchylce od technolor

gie. V antikorozních návarech se nejčastěji vyskytují stu-

dené spoje návaru se základním materiálem. Důležitý je

poznatek, že ostatní vady v návaru, pokud nevycházejí na

povrch, jsou jen velmi obtížně zjistitelné.

Před zahájením provozu bude tedy po všech kontrolách

povrch komponent a jejich svarových spojů bez necelistvostí,

u vad podpovrchovych bude známa horní hranice jejich roz-

měrů, u vad podpovrchovych plošných bude znám skutečný roz-

měr jen přibližně. Obecně lze předpokládat, že vady ne-

přípustné budou opraveny.

2. Přípustná velikost vad - Přípustné velikosti vad

zjištěných ve výrobě i za provozu jsou stanoveny různými

předpisy, technickými normami a podmínkami platnými v té

které zemi. Jsou odvozeny ze zkušeností výroby a provozu
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a stavu rozvoje teorie pevnosti a mezních stavů materiálu.

Závisejí dále na druhu materiálu, způsobu namáhání, druhu

zkušební metody a řadě jiných faktorů.

I

Normy přípustných vad jsou obvykle prvním kritériem,

často velmi konzervativním, podle kterého musí být všechny

nálezy posuzovány. Nálezy překračující platná kritéria

mohou být dále posuzovány teoreticky i experimentálně, než

se bezpečně prokáže, že součást může být přijata do provo-

zu buď podmíněně, nebo že musí být opravena, nebo ze je

nutno ji vyměnit. Některé normy tento postup výslovně při-

pouštějí.

Ve všech zemích vyrábějících jaderné elektrárny exi-

stuje rozsáhlý výzkum směřující jednak k zlepšení spolehli-

vosti zkušebních defektoskopických metod, jednak k zpřesně-

ní odhadů vlivu vad na porušení jaderná konstrukce. Na zá-

kladě tohoto výzkumu jsou normy přípustnosti vad periodicky

doplňovány.

3. Chováni vad za provozu - Za provozu elektrárny mo-

hou v základním materiálu i svarových spojích vznikat nece-

listvosti nové nebo se zvětšovat původní. Vznik i rozvoj

vad jsou jevy porušení materiálu, závislé zejména na čase

působení vnějších účinků V tom je základ periodičnosti

prohlídek, tj. pravidla, že nemusíme vadu sledovat stále,

nýbrž jen v určitých intervalech. Vychází se z poznatku,

že rychlost šíření vady rychle roste teprve s přiblížením

okamžiku nestability, a proto inspekční intervaly mohou

^ýt ke konci životnosti kratší. Potom můžeme zavést pojem

kritického rozměru trhliny a zamořit defektoskopickou

techniku na zjištění přírůstku vady a pokusit se kvantifi-

kovat časovou rezervu od počátečního äo přípustného rozmě-

ru vady.
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Lomový mechanismus závisí silně na koncentraci napětí,

teplotě, počátečních mechanických vlastnostech, účinku

prostředí /radiačním a korozním/, stavu povrchu atd. Pře-

devším se projevuje mechanická nízkocykllcká únava zpravi-

dla za přítomnosti teplotních napětí. Teprve společné půso-

bení mechanického namáhání a teplotních gradientů poskytu-

je dostatečně velký zdroj energie pro velké plastické de-

formace .

Dalším častým jevem je korozní praskáni. Vyskytuje se

v návarech i v základním nerezovémnateriálu. Lomy korozní-

ho praskání se šíří zpravidla intergranulárně, rozvětveně

i nerozvětveně a velmi obtížně se detekují. Příčiny vzni-

ku nejsou ještě dokonale známy, někteří autoři tvrdí, že

v jaderných reaktorech mohou za příznivých podmínek vznik-

nout během i několika minut, jiní očekávají jejich rozší-

ření až v průběhu řady let. Vzhledem k této nejistotě jsou

tyto vady z hlediska provozní diagnostiky nejnebezpečnější.

Rovněž studiu mechanismu šíření vad je věnována ve

světě značná pozornost, je však třeba říci, že experimen-

tální možnosti mohou simulovat skutečné podmínky jen velmi

přibližně, a že tedy vlastní provoz musí být hlavním zdro-

jem informací.

7.4. Metody zjišťování vad

Pro provozní prohlídky se obvykle předepisuje jen

druh zkoušení - tj. zda se má určité místo zkoušet vizuál-

ní, povrchovou nebo objemovou metodou. Přitom zůstává na

provozovateli, kterou konkrétní metodu zvolí - sleduje se

jen schopnost a spolehlivost metody najít a popsat co nej-

lépe vadu /místo, velikost, tvar a orientaci/ tak, aby
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následující posouzení jejího vlivu bylo provedeno s co

nejmenším rizikem.

Je pochopitelné/ že v provozu se používají metody nej-

více rozšířené ve výrobě - je s nimi nejvíce zkušeností a

technická zařízení je běžně k dispozici. Není to však je-

diná cesta - perspektivně se budou stále více uplatňovat

metody, využívající jevy při zatěžování materiálu ve vlast-

ním provozu - např. akustická emise, akustická holografie,

metody šumové a rezonanční analýzy, systémy detekující

netěsnost, atd.

Vizuální metody jsou základní prohlídkou. Prosté oko obje-

ví hrubé závady, pomocí optiky se rozlišitelnost muže zvý-

šit na trhlinky 0,1 - 1 mm dlouhé, šířka trhlinky se však

těžko rozlišuje např. od stop po nástrojích. Velmi výhodné

je použití televize, avšak radiačně odolné kamery js<">u do-

sud velmi drahé. Vhodná je registrace obrazu videorekordéry,

u optických způsobů i fotografickou nebo filmovou kamerou,

pokud aktivní pozadí není tak silné, aby způsobilo závoj

na filmu.

Z povrchových metod je pro vnější povrchy ferromagne-

tických materiá.VA vhodná magnetická prášková metoda. Citli-

vost vyjádřená délkou vady asi 1,5 mm a větší je dostateč-

ná.

K povrchovým metodám patří v poslední době vyvíjená

metoda odporová, při níž šířící se vada zvětšuje tíbytek

napětí mezi snímacími kontaktními elektrodami. Předpokládá

se spolehlivé zjištění vady hluboké 3 a dlouhé 5 mm. Meto-

da je vhodná pro nemagnetické materiály - austenitický

návar a nerezové vnitřní částí reaktoru.
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Výborné výsledky dává povrchová metoda penetrační

/kapilární/. Zjistí se trhlinky již 0,025 mm široké o

hloubce až 5 - 6 mm. Metoda je však vhodná jen pro povrchy

přístupné personálu. Vlastní postup /vyčištění povrchu,

nanesení penetrantu, očištění povrchu, nanesení vývojky,

atd./ způsobuje, že metodu nelze prakticky provádět dálkově.

Prozařování^1 paprsky nebo rentgenem a zkoušení ultra-

zvukem jsou objemové metody. Citlivost prozařování je v nej-

lepším případě 2,5 - 10 mm, nevýhodou je i to, že právě

zajímavé trhlinky kolmé k povrchu lze touto metodou obtížně

zachytit. Kromě toho sekundární^*' záření škodlivě exponuje

registrační film a snižování jeho citlivosti vede na potře-

bu silných zdrojů záření, což přináší další problém.'Proza-

řování však nelze vyloučit v místech s velmi obtížnou pří-

stupností.

Ultrazvuk je daleko nejrozšířenější objemovou metodou.

Univerzálnost a schopnost detekovat vady o 1 - 2 řády menší

než jaké je nutno uvažovat z hlediska lomové mechaniky, jsou

největší výhody této metody. Pro účely provozních prohlídek

lze UZ-sondy řadit do párových multisond, v nichž každý pár

sond zkouší vrstvu materiálu v určitá hloubce.

I při provozních prohlídkách ize udržet citlivost

UZ-aparatury na ilrovni výrobních technických podmínek,

které přikazují zachytit ekvivalentní průměr vady

3,5 mm /10 mm /. Problémy ultrazvuku při provozních pro-

hlídkách spočívají v dodržení stálosti akustické vazby

mezi sondou a povrchem a v nutnosti interpretace nálezů

odborníkem se značnými zkušenostmi. Ultrazvuk neproniká

dobře hrubbirnným materiálem a materiálem s velkým obsahem

austenitu a niklovými slitinami. To je nevýhodné právě

v důležitých tepelně ovlivněných oblastech u svarů a při

prohlídkách, které se provádějí z vnitřního povrchu,
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opatřeného návarem. Provozním problémem je také potřeba

rychlého zpracování velkého množství údajů, jejich registra-

ce , vyhodnocení a event, rychlé opětné vybavení. Zde existu-

je řadu úkolů pro elektroniku.

Na rozdíl od většiny vizuálních, povrchových i obje-

mových metod, jež objevují vady v časovém sledu jednu za

druhou, zkouší se v integrálních metodách celé těleso na-

jednou při růstu nebo změnách zatížení. Výhody jsou zřejmé

- nejnebezpečnější vada se zjistí hned a nikoliv až na ni

"dojde řada", další výhodou je všeobecná úspora času.

Příkladem integrálních metod je hydrostatická přejí-

mací zkouška jednotlivých komponent a nakonec celého pri-

márního okruhu. Tlaková zkouška poskytuje jistotu, že

v době zkoušky není v tělese trhlina o větší délce než

je.kritická.

Druhým příkladem je měření počtu a intenzity napěEo-

vých vln, emitovaných při rozvoji vad materiálu - jev zva-

ný akustická emise. Hlavní výhodou je zjištění, že četnost

a intenzita emisních událostí rychle rostou těsně před

nestabilním šířením vady např. při zvyšování tlaku v ná-

době, a že tedy jejich měřením získáváme bezprostřední

údaj o hlavní sledované veličině - rozměru a okamžiku

nebezpečného růstu vady. Pomocí vhodné triangulace je

možno současně zjistit i přibližnou polohu /souřadnice/

vady.

Aplikace akustické emise pro provozní prohlídky se

v současné době na celém světě intenzivně studuje. Jde

o zvládnutí zhruba těchto problámů:

a/ z celého spektra emisí, jež jsou v reaktoru produková-

ny, je třeba rozpoznat ty rozhodující,
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b/ akustická emise se zatím měří velmi složitou apara-

turou, což vyžaduje neustálou přítomnost velmi kvalit-

ního a zkušeného personálu,

c/ není ještě dostatečně provozně ověřena technika připo-

jování sond a jejich stabilita v dlouhodobém provozu.

Ve vývoji a ověřování zkušebních metod je nyní tě-

žiště problematiky provozních prohlídek.

7.5. Metody zpracování informací

Zjištěním všech dostupných informací o stavu materiá-

lu za provozu nekončí ještě diagnostika komponent jaderné

elektrárny. Provozní prohlídky musí být součástí procesu,

jehož výsledkem je podložený výrok o budoucím průběhu celi-

stvosti materiálu a jeho rozbor vzhledem k požadavkům na

bezpečnost a spolehlivost.

Schema tohoto procesu je uvedeno v tabulce 7.1.

Svislé větve představují zhruba zúčastněné vědecko-tech-

nické discipliny, zatímco horizontálně je proces členěn

od výchozích předpokladů a znalostí přes prováděcí činnost

a výsledné informace k požadovanému rozhodnutí.

1. větev /zprava/ zahrnuje vstupní údaje o zatížení,

na jejich základě pak analýzu napětí a deformací a končí

stanovením kritérií nestability vady na základě teorií

lomová mechaniky.

2. větev uvažuje materiál součásti a jeho předpoklá-

dané a později i skutečné vlastnosti. Studium změn ma-

teriálu spolu s lomovou mechanikou končí důležitým údajem

- předpovědí růstu vady.
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3. větev je důležitá zejména proto, 2e se týká sku-

tečné konstrukce, pracuje s unikátními údaji a poskytuje

informace o nejdůležitější veličině.

V uvedeném procesu bude v dalším vývoji převládat

snaha vyloučit z něj vliv lidského prvku. Teoreticky by

bylo možno celý proces naprogramovat,a po vložení naměře-

ných a teoretických údajů si počkat na požadovanou odpověď.

Ve skutečnosti nejde na mnoha místech o lehce počitatelné

závislosti., Množství proměnných a neurčitých součinitelů

je zatím větší než je přijatelné a predikace by byla proto

neurčitá. Konečné porovnání a rozhodnutí může a musí provést

člověk. Je jisté, že zkušený tým odborníků - provozních

diagnostiků bude ještě dlouhou dobu nezbytným předpokladem

pro bezpečný provoz jaderných zařízení.

7.6. Plánování prohlídek

Předprovozni prohlídky

Sled předprovozních etap typického lehkovodního
reaktoru je vidět v následujícím schématu:

Dodávka i ,
z výroby H Montáž]

I. revize
po cirkulač
ním promytí

m
II. revize
po horkých
zkouškách

—Spouštění-

V těchto etapách je nutno provést předprovozni pro-

hlídky a získat přehled o výchozím stavu zařízení /tzv.

nultá provozní prohlídka/. Protože reaktor je ještě

v záručním provozu, je výhodné, aby tyto prohlídky prová-

děl výrobce ve spolupráci s laboratoří provozovatelé, která

potom bude provozní prohlídky provádět.

J



Ii

iI
Ka

I
i
'••i 'i

Ml

fe
töJm

- 219 -

Co zejména je třeba provést v těchto etapách? Nejdří-

ve je nutno vypracovat projekt předprovozních prohlídek,

který určí podrobně kdy, co. jak a čím se bude prohlížet.

Organizátoři předprovozních /i provozních/ prohlídek musí

na místě poznat skutečné přístupové poměry, porovnat je

s požadavky, které již dříve předali projektanti montáž-

ních a revizních prací a buď opravit svůj projekt nebo

dosáhnout splnění svých požadavků. Vlastní prohlídky je

třeba provést tou technikou a metodikou, s jakou se bude

pracovat za provozu a ihned porovnat původní předpoklady

s naměřenými výsledky.

Provozní prohlídky

Rovněž pro provozní prohlídky je třeba nejdříve

vypracovat detailní projekt, obsahující nejen přehled

kontrolovaných míst, nýbrž i druh a rozsah zkoušky, potřeb-

nou techniku a přístroje, potřebu personálu podle kvalifi-

kace, rozdělení na směny, seznam a nákresy přístupových

tras, apod.

Doba odstavení reaktoru kvůli provozním prohlídkám

nesmí neúnosně narůstat. Bylo již vysvětleno, že není nut

né sledovat všechny vady a celý objem materiálu při každé

prohlídce. V projektu se tedy objeví pro každé místo i

minimální rozsah a periodičnost prohlídek.

Schema'projektu provozních prohlídek z vnitřního

povrchu pro těleso tlak. nádoby lehkovodního reaktoru je

pro ilustraci uvedeno v tabulce 7.2.
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Normy, předpisy, dozor

Se zprůmyslněním stavby a provozu jaderných elektráren

je nutno 1 do provozních prohlídek zavádět příslušnou kva-

litativní kázeň. Jejím základem jsou normy nebo předpisy,

jimiž se normalizují všechny hlavní činnosti - tj. vyhledá-

ní vady, její pot-nizení a způsob opravy. Tyto předpisy jsou

závazné pro výrobce, provozovatele i státní technický

dozor.

I
< • • •

J
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8. VÝVOJOVÉ PRŽCE V OBLASTI MATERIALS PRO JADERNĚ

ENERGETICKÁ ZAftfZEHf

Vývoj nových materiálů je zpravidla vyvolán vždy po-

třebami techniky. Stejně je tomu tak i v oblasti jader-

ných reaktorů, i když bylo již řečeno, že se zde v pod-

statě používají různé druhy ocelí známé z jiných oblastí

techniky. Proto bylo v převážná většině třeba jen pro-

hloubit znalosti vlastností těchto materiálů za působení

mimořádných podmínek namáhání, k jakým dochází v reakto-

rech. Přesto však nelze vyloučit možnost vývoje některých

nových materiálů, nebol: materiálová problematika jader-

ných reaktorů je velmi rozsáhlá. '

I když se zdají být již vyřešeny všechny hlavní ma-

teriálové otázky lehkovodních reaktorů, lze i v tomto

případě očekávat určitý vývoj, jehož těžiště je v náro-

cích na stoupající velikost jednotek, ve snaze o snížení

specifických nákladů na zařízení a v požadavcích ochrany

okolí.

Také soustavný vývoj rychlých množivých reaktorů, za-

počatý již v padesátých letech, poskytl dobré zvládnutí

technologie tohoto systému a prosadil ho do oblasti

obchodního využití. Dodatečný vývoj vedl ke zvýšení veli-

kosti jádra reaktoru a ostatních jeho dílů, přičemž toto

zvětšení je obecně již až pětinásobné /8.1 /. Ekonomický

podnět instalovat velké jednotky rychlých množivých

reaktorů je dán také postupně rostoucími cenami paliva,

i když investiční náklady na postavení velkých jednotek

značně vzrostou.

V oblasti vysokoteplotních reaktorů je prozatím známe

nejméně konkrétních tfdajů. Tento stav je možno vysvětlit

do určité míry tím, že vývoj tohoto systému je stále
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ještě ve stadiu teoretických a experimentálních prací.

Spolupráce při využívání jaderných reaktorů v meziná-

rodním měřítku by byla velmi prospěšná. Velký význam by

mělo již stanovení kriterií bezpečnosti, která by byla

přijata mezinárodně.

Konstrukci, výběr materiálu a jeho zpracování je nutné

posuzovat vždy jako jeden celek/ aby hotový reaktor pak

odpovídal nejvyšším požadavkům výkonu a spolehlivosti.

Jako příklad přímé vývojové práce v materiálové oblasti

pro potřeby jaderných reaktorů lze uvést novou ocel s vy-

sokou odolností proti korozi pro využití při zpracování

odpadních vod z reaktoru. U lehkovodních reaktorů se pri-

mární voda čistí měniči iontů a filtry. Odpadní vody po

regeneraci tohoto čistícího zařízení ve svém složení kolí-

sají a vyznačují se Však vysokou agresivitou. Běžné druhy

korozivzdorných ocelí pro zpracování těchto vod zcela ne-

vyhovují a byly nahrazeny zprvu korozivzdornými slitinami

niklu. Zkoušky provedené podle /8.2 / prokázaly možnost

použití nového typu korozivzdorné oceli X 5 CrNiMo 17 13

4,5. Výparné zařízení z této oceli nevykázalo po 18 měsí-

cích provozu ještě žádné náznaky koroze.

Nově se doporučuje také použití oceli typu Crl8Nil8Si2

na trubky a výměníky tepla jako náhrada oceli AISI 304.

Tato ocel má lepší odolnost proti korozi za napětí při

dobré svařitelnosti včetně celkové zpracovatelnosti

s ohledem na vysoký obsah křemíku. Nepatrně vyšší cena

této oceli by neměla být na závadu /8.3 /.

Poslední údaje v literatuře uvádějí jako novou gene-

raci materiálů pro jaderné elektrárny různé druhy feritic-

kých korozivzdorných ocelí. Je to například ocel typu
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04Cr26MoTi, která se může uplatnit na trubky. Její odol-

nost proti korozi za napětí výrazně překonává podle labo-

ratorních zkoušek austenitické oceli typu AISI 304 á 316

a je srovnatelná s ocelí typu INCOLOY 800. Má příznivé

mechanické vlastnosti a také velmi dobrou odolnost proti

důlkové korozi /8.3 /.

Jako další perspektivní materiál se uvádí ocel typu

Crl3Ti3,5Mo2 /8.4 /. Je známo, že austenitické korozi-

vzdorné oceli křehnou a rozpínají se, jsou-li ozářeny

vysokým tokem rychlých neutronů. Toto negativní ovlivně-

ní je podstatně menší u feritických ocelí, avšak je třeba

vyvinout vhodnou ocel s vysokou mezí pevností při tečení

do 700 °c a s přiměřenou plasticitou pro tváření za oby-

čejné teploty. Všem těmto podmínkám odpovídá výše uvedená

nově vyvinutá ocel. Má podstatně lepší mez pevnosti při

tečení než feritická ocel AISI 410 a její nízkocyklová

únava je podobná oceli typu AISI 316. Odolává zkřehnutí

a objemovým změnám při ozáření rychlými neutrony. Vyrábí

se technikou práškové metalurgie s obsahem ineztní fáze

jako například TiO». Vlastnosti této oceli podmiňuje pre-

cipitace fáze Chí / JC / Fe 1 ?Cr 7 /Ti,Mo/5. Vývojovými

pracemi se zjistilo, že uvedené obsahy Ti a Mo nelze již

dále zvyšovat /8.4 /.

Vedle vývoje malého počtu úplně nových ocelí, doporu-

čených pro použití při konstrukci různých součástí jader-

ných elektráren, se věnuje zvýšená pozornost postupnému

zlepšování vlastností běžných druhů ocelí využíváním

nových technologických postupů výroby. Tak například

všechny oceli pro použití v kritických oblastech jader-

ných reaktorů se vyrábějí přetavováním ve vakuových oblou-

kových pecích pro zajištění nejvyšší čistoty a houževna-

tosti. Jako přídavné materiály pro svařování se zásadně
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volí oceli o nejvyšší čistotě s minimálním obsahem síry

a tím i simíkových vměstků. Pro tyto účely byly vyvinuty

speciální přísady prc- účinnou kontrolu mo-fologie sirníků.

Jiný nově využívaný technologický způsob výroby ocelí

pro jaderné reaktory představuje kontinuální odlévání.

Jeho výhoda spočívá v tom, že tavenina.rychle tuhne,

takže jednotlivé segregáty se nemohou sbalovat a ani hro-

madit. Místo toho zůstávají rovnoměrně rozptýleny ve ztuhlé

oceli jako malé a tím i podstatně méně škodlivé částice.

Jiný atraktivní způsob řešení představuje elektrostruskové

přetavování. Některé těkavé prvky se přitom vypaří jako

při přetavování ve vakuu, některé přejdou do rafinační

strusky a některé se shromáždí na obvodu tuhnoucího ingo-

tu, odkud se pak snadno odstraní při dalším zpracování.

Zbývající část struskových vměstků zůstává nakonec jednotně

rozdělena v celém průřezu ingotu v podobě jemných částeček

s ohledem na rychlý postup tuhnutí jako při přetavování ve

vakuové obloukové peci. Podle současného stavu techniky

zůstává však alektrostruskové přetavování vyhrazeno pře-

vážně jen pro nestabilizované oceli s ohledem na obtíž-

nost zajištění rovnoměrného propalu titanu a případně i

dalších prvků během přetavování.
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Tabulka 2.1. Provozní parametry reaktorů W E R razných
generací

Tabulka 3.1. Mikroskopické účinné průřezy pro záchyt
neutronů s transmutací jádra legujících
prvků v ocelích

Poř.
Síslo

1 .

2 .

3.

4 .

5 .

6.

7 .

8.

9 .

1 0 .

1 1 .

1 2 .

1 3 .

14.
15.
1 6 .

1 7 .

18.

19.

Parametr

Hrubý elektrický
výkon
Tepelný výkon
Irubá účinnost
Tlak páry na vstupu
turbíny
Tlak vody v 1.okruhu
Počet chlad, smyček
Teplota vody na
vstupu do reaktoru
Střední ohřev v reak.
Aktivní zóna:
ekviv. průměr

výška
Specif, energet. jza-
tížení aktivní zóny
Obohacení paliva zakl
při přeni, paliva
Počet palivov. kazet
Průměr tyč. palivo-
vých článků
PoSet tyčí v kazetě
Vsázka uranu
Stř. stupeň vyhoření
Způsob regulace

Počet absorbátorů
Bórový roztok ve
vodě při výkonu
Rozměry nádoby:

výška
vnější průměr

Jedn.

MW

MW

%

M?a

íiPa

ks

° C

° C

1T

m

kW/l

•kg/t

k s

mm

k s

t
l!Wd/k
-

k s

-

m
m

WER-210

2 1 0

7 6 0

27,6

2,84

9,31
6 -

2 S 0

19

2 , 9

2,5

46

2 0

3 4 3

10,2

9 0

38

g 13
neutr
pasti

37

ne

H r l
3 , 8

WER-440

4 4 0

1375

32

4,31

12,22
6

2 6 9

3 1

2,9
2 , 5

8 3

35

3 4 9

9 , 1

1 2 6

4 2

28,6

37

ano

11,8
3,8

WER-1000

1OOO

3O00

33,3

5,88

15, CO
4

2 8 9

3,12
3 , 5

1 1 1

44

1 5 1

9 , 1

3 3 1

66

4 0

svazky
tyček

' 109

ano

10,85
4 , 2

Prvek

Bor
Železo
Ukl

Výskyt
izotopu

ni
13,9G

5,8

67,3

Energie
neutronů

tepelní

rychlií

ryc'U«

Reakce

1 0 3/n.* A i
54re/n,*/54Mn
5(J"i/n,p/58Co

ŮČťnný
průřez
/barn/

3 Ó13
ji

Tabulka 3.2. Mikroskopické účinné průřezy pro záchyt
neutronů s aktivací jádra legujících prvku
v ocelích

Prvák

Chron

Vanad

Železo

Kobalt

Mangan

Nikl

«ěa
tolybden

Tantal

Výskyt
izotopu

lil

4,3Í\

99,76

0,54

0,31

1 0 0

1 0 0

3,66

69,1

23,7

99,9

Energie
neutronů

tepelní

tepelné

tepelní

tepelné

tepelná

tepelné

tepelné

tepelné

tepelné

tepelná

fieakce Jčinr.ý
orůřez
/barn/

5 OCr/n,W 5 1Cr
si 52

V /n r W / V
5 4Fe/n,^/ 5 5re
SBFe/n, ft /"Fe
59 , ., /60Coin, fr / Co
5*5 < .5633Mn/n, ^v / Mn
6 2 N i / n , ^ / 6 3 M i
6 3Cu/n, > / 6 4 C u

Mo/n, y/*' / Mo
1RI 182Ta/niv J*1 / Ta

16,3

a,5

2 , 2

0,93

37

13,2

2 1

4 , 3

0,45

21
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Tabulka 4.1. Předpis pro složeni napájecí vody podle/4.3/

Vodivost
pH
Fe
Cu

°2
°2

/25°

t <
c >

5iO2

elektřiny /25 °C/
C/

200 °C
200 °C

-co.is
6,5

•<
<:

jU/s • cm
- 7,5
0,020 mg/l
0,003 mg/l
O,20O mg/l
0,04O mg/l
0,020 mg/l

Tabulka 5,1. Chemické sloíenf oceli pro tlakové nádoby /ve váh. %/

Ocel

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

212

302

302

302

5 0 8

5 3 3

5 4 1

5 4 1

542

5 4 3

B

B

C

D

t í . 2

B

t * . 7

tí. 8

- B .

C

max.
0,31
wax.
0,25
max.
0,25
riax.
0,25
max.
0,27
max.
0,25
max.
0.25
nnx.
0,25
nax.
0,15
nax,
0,23

0,
1,
1,
1,
1,
I ,

"1,
1,
o,
n,
i,
i,
o,
0,
o,
0,

o,

in

35
20
15
50
15
50
15
50
SO
DO

15
50
20
40
20
40
30
60

rax.
0,40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S i

.15
,30
,15
,30
,15
,30
.15
,35
.15
,30

max.
0,30
max.
0,30
max.
0,50
0
0

20
35

P

max.
0,035
max.
0,035
max.
0,035
max.
0,035
max.
0,025
*ax.
0,035
max.
0,035
nax.
0,035
"ax.
0,035
max.
0,020

S

max.
0,040
max.
0,040
max.
0,035
max.
0,035
pax.
0,025
nax.
0,040
max.
0,040
max.
0,040
ir.ax.
0,035
r»ax.
0,020

0
0

2
3
2
3
2
2

1
7

C r

, 2 5

,75
,90
,75
,90
,00
,50
50
00

S i

0,40
0,70
0,70
ljOO
0,50
0,90
0,40
0,70
1,75
2,00
1,75
2,00

3,00
4,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
o,

•!o

,45
,60
,45
,60
,45
,60
,55
,70
,45
,50
.40
,60
40
SO
90
10
45
60

V

max.
0,05

nax.
0,03
0,05
0,15

max.
0,03
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Tabulka 5 . 1 . - pokraCování

Ocel

L5Ch2MFA

2OCh2MFA

2SCh2MFA

22 K

10GN2MPA

22 NiMoCr 37

22 NiMoCr 37
modif. Ni
22 MiMoCr 45

C

0,13
0,13
0,16
0,21
0,22
0,27
0,15
0,26
0,08
0,12

0,17
0,25
0,17
0,25
0,17
0,23

Mn

0,30
0,60
0,30
0,60
0,30
0,60
0,75
1,00
0,80
1,10

0,50
1,00
0,50
1,00
1,00
1,30

S i

0,17
0,37
0,17
0,37
0,17
0,37
0,20
0,40
0,17
0,37

0,15
0,35
0,15
0,35
irax.
0,35

P

max.
0,025
vax.
0,025
max.
0,025
fax.
0,030
max.
0,020

max.
0,020
max.
0,025
max.
0,025

S

•nax.
0,025
max.
0,025
nax.
0,025
max.
0,030
max.
0,020

max.
0,020
max.
0,025
max,
0,025

Cr

2,50
3,00
2,50
3,00
2,30
3,30
max.
0,30
max.
0,20

0,30
0,50
0,25
0,50
max.
0,50

Mi

max.
0,40
max.
0,40
max.
0,40
0,30
0,50
2,00
2,70

0,50
1,00
1,00
1,50
0,40
0,50

•to

O,60
0,80
0,60
0,30
0,60
0,30
max.
0,15
0,50
0,70

0,60
0,ri0
0,55
0,30
0,40
0,60

V

0,25
0,35
0,25
0,35
0,25
0,35
max.
0,05
max.
0,07

"ax .
0,05
max.
0,05

Tabulka 5.2. Mechanicko vlastnosti ocelí tlakových nac'ob pri 20 C

Ocel

A 212 B
A 302 B
A 302 C
A 302 D
A 508 t ř
A 533 B
A 541 t ř
A 542 tř
A 543 tř

15Ch2MFA
2OCh2ilFA
25Ch2MFA
22 K
10GU2ÜFA

. 2
t ř . 2
. 7 a 8
. 2
. 2

/MPa/
min.

232

345
345
345
345
4S2
585
689
639

431
421
5'3O

216
343

St
/MPa/

482-585
552-689
552-639
552-689
min.550

'621-793
min.725
793-930
793-930

539-735
539-735
637-7Č15
If i n . 412
min.539

/*/
tloušťka

200 T. 50 mir

19
15
17
17

-
-
-
-
-

14
14
13
20
15

22

18

2 0

2 0

13

16

l o

13

14

f

-
-
-
-

38

-

48

-

-

50

JO

50

DO

35

P.V

/Jen
zo 3 zk

34
51
51
51-
41

48

R 2
78
78
59
78
78

34

min.

25

42

42

42

při 4

41
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Tabulka 5.2. - dokončení

Ocel

22MiMoCr37
22Mnlloř«i45

%,2
/-•iPa/
min.

441

441

<5t
/MPa/

588-735
583-735

"Tg
/*/ y
tloušůta
200 nun 50 mm

21
20

/%/
/Jem V

ze 3 zk.

RV

90

80

min.

Tabulka 5.3. Přehled chemického složení perspektivních ocelí pro tlakové
nádoby ve ván. %

Ocel

A 538 A

A 538 a

HY 130

HP 9-4-20

12-5-3

C

ir.ax.
0,03

max.
0,03

max.
0,12

0,17
0,23

0,025
typ.

Mn

max.
0,10

max.
0,10

0,60
0,90

0,10
0,35

0,20
0,35

P

max.
0,010

max.
0,010

max.
0,010

max.
0,010

max.
0,010

S

max.
0,010

max.
0,010

max.
0,010

max.
0,010

max.
0,010

Si

max.
0,10

max.
0,10

0,20
0,35

max.
0,10

Hi

17,0
19,0
17,0
19,0
4,75
5,25

3,50
9,50

typ.
12,0

Cr

-

0,40
0,70

0,65
0,85

typ.
4,75

Mo

4,OO
4,50

4,60
5,10

0,30
0,65

0,90
1,10

typ.
3,0

ostatní

7-8,5 Co,
Ti+Al
7-8,5 Co,
Ti+Al

O, 5-0,10
V

0,60-0,10
v; 4,25-
4,75 Cu

0,3 AI
O,25 Ti

Tabulka.5.4. Přehled mechanických vlastností perspektlv-
ních ocelí při 20 °C

Ocel

A 533 A

A 538 B

11Y 130

IIP 9-4-20

12-5-3

00,2
/MPa/

1380
1625

1590
1795

min.
895

min.
1175

min.
1240

/MPa/

min.
1450

min.
1655

Si
/i/

min.
3

min.
8

min.
15

min.
15

-

E V -
/Jem *J

-

-

min.
84

min.
34

1

tep. zpracování

kaleno+stárnuto

kaleno+stárnuto

zušlechtěno

zušlechtěno

-.aleno+stárnuto
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Tabulka 5.5. Ocell pro šrouby a matice

Obsah prvka, váh. t

Ocel

25Ch2MFA

A 194 tř. 4340
/22NiCrHol45/

C

0,22
0,29

0,38
0,45

Mn

0,40
0,70

0,60
0,80

Si

0,17
0,37

0,20
0,35

P

max.
0,025

max.
0,O4O

S

max.
0,025

raax.
0,040

Cr

1,50
1,80

0,70
0,90

Ni

max.
0,20

1,Ó5
2,OO

Mo

0,20
0,35

0,20
0,30

V

0,15
0,30

Ocel

25Ch2MFA

4340
/22NiCrMol45/

35ChM

Mechanické

<S,2
/MPa/

min.
902

min.
932

min.
667

vlastnosti při + 2O

/HPa/

min.
981

1030
1226

min.
785

*5
/%/

rain.
10

min.
14

min.
13

°C

/%/

min.
36

min.
55

Fin.
45

R 3-2/Jem 2/

min.
89

Tabulka 5.6. Oceli pro kompenzátor objemu a těleso paroercnerátoru

Ocel

22 K

Altherm NiHoV

12MnKiMo5S

llNiltoV

Obsah

C

0,19
0,26

max.
o,17

max.
0,15

max.
•O, 15

prvku.

"n

0,75
1,00

1,2O
1,50

1,10
1,50

1,20
1,60

váh. %

Si

0,2O
0,40

0,40

0,20
0,50

0,20
0,50

P

max.
P,030

na...
0,020

max.
0,035

max.
0,035

S

max.
0,030

•-ax.
0,020

irax.
0,035

max.
0,035

Si

wax.
0,45

0,70

0,80
1,60

1,20
1,80

Mo

max.
O,25

'), >«.
0,45

0,20
0,50

0,20
0,50

V

0,-1 J
0,15

r.ax.
0,05

max.
0,13

Ocel

22 K

Altherm NiMoV

12MnNiMo5S

11W1MOV53

Mechanické

«it

min.
216

min.
422

min.
412
min.
490

vlastnosti, při + 20 °

Öpt

__ÜSi*L
r.in.
412

588
735

5S9
716

616
735

C

..LU
min.
20

min.
lů

min.
17

min.
17

RV

.L^ťÍL
min.
49

i.dn.
6<i

nin.
49

irin.
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labulka 5.7. Oceli pro primární potrubí

Obsah prvkft. ván. %

Ocel

lCh2H

12Ch:i

12Chl'lF

2OCh.'lA

1OGN2MFA

H:iiMoV53

0,
0,

0,
0,

0,
0,

0,
0,

0,
0/

C

08
12

09
16

08
15
10
20

08
12

nax.
0,15

:in

max.
2,0

0,40
0,70

0,50
0,70

0,40
0,70

0,17
0,37

1,20
1,50

Si

max.
i,o

0
0

0
0

0
0

0
1
0
0

,15
,30

,17
,37

,17
,37

,00
,10

,20
,50

P

rrax.
0,025

max.
0,025

max.
0,020

max.
0,030

3

max.
O.O25

max.
0,025

max.
0,020

max.
0,030

2
2

0
0

0
1
0
1

Cr

,00
,50

,40
,60

,90
,20

,30
,10

max.
0,30

Hi

max.
0,30

max.
0,30

2
2

1
1

,00
,70

,20
,80

Mo

0,6O
0,80

0,40
0,30

0,25
0,35

0,15
0,25

0,50
0,70

0,20
0,50"

V

0,15
0,30

max.
0,07

max.
O,13

MschanickJ vlastnosti /min./

Ocel

lCh2'!

12C-1M

i2Cii":r

20C:IM

1OC,I2.':F/V

'ivjplota

20
150
250
350
450

20
300

20

300

20
100
200
300
400
500

20
350

*0,2
&<Pa£

275
265
255
245
235

275
265

284
520
245
392

353
353
343
343
313
294

343
294

. -C2i*L _
392
353
333
314
294

441

500
657

539
530
520
510
510
422

539
490

*5
IM.
2O
18,5
17
16
15

31

23
39

16
14
12
11
13
12

16
14

r
i%i
62
61,5
61
60,5
60

40
33
36
35
38
41

55
SO
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Tabulka 5.8. Oceli pro trubky parogenerátorfl rychlých reaktorů

Obsah prvka, váh. %

Ocel

10CrH09.l0
/2,25Cr-lMo/

10CrMoNiNb9.10
/2,25Cr-lMoNb/
lCb2M

lCh2MFB

C

max.
0,15

max.
0,10

0,08
0,12

0,08
0,12

Cr

2,0
2,5

2,0
2,5

2,0
2,5
2.0
2,5

Hi

0,30
0,80

no

0,9
1,1
0,9
1,1
0,6
0,8

0,25
0,35

V

0,45
c,sr

Mn

0,40
0,50
0,'K)
0,80

max.
2,0

Si

0,15
0,50

O,1S
0,50
max.
1,0

'lib

l.O

Ocel

_

10CrMo9.10

10CrMoNiNb9.10

lCh2M

Mechanické vlastnosti

Teplota

L°CL
20

20

2O
150
250
350
450

<r0 2

min. 265

min. 225

min. 245
min. 226
min. 216
min. 2O6
min. 196

/MPa/

44O-59O

440-590

min. 392

/%/

min. 20

min. 25

5.9. Charakteristická rozměry tlakových nádob
atomových reaktoři

Tlakové
nádoby

1.generace
BWR, PWR

2.generace
BWR, PWR

USA studie

vnitřní
průměr
/mm/

3000

6000

10000

celk.
výška
/ran/

10000

22OC1O

40000

tlouítka
stěny
/mi*/

200

300

300

váha

/t/

500

1000

3000

výkon

/••1W el/

50O-1000

3000

Tabulka 5.10. Chemické 3ložení ocelí sledovaných pro použití pro tlakové nádoby
ve Švédsku

Označení

2RM2N

248 SV

HO 341

HO 345

DE 631 A

PortiweldA

FortiuelčB

Výrobce

Bofors

Avesta

Bofors

Bofors

Degerfors

Degerfors

Degerfors

ti.mm

lité

70

35
125
100

75
65

C

0,07

0,031

0,16

0,17

0,19

0,13

0,12

Si

0,44
b,bJ

0,2S

0,27

0,29

0,34

0,3£

Mn

0,66

0,76

1,52

1,37

1,46

0,77

0,68

P

0,011

0,017

0,010

0,009

0.O13

0,012

O.C23

S

0,009

0,005

0,00b

0,007

0,014

0,O07

0,011

Cr

12,9

16,0

0,17

0,13

0,06

0,06

),07

Ni

5.3

4,7
0,16

0,13

0,07

0,09

0,04

Jo

>,!•

1,O
3,27

0,2£

0,45

0,5ü

0,45

Co

-

—

0,08

0,05

0,15

0,12

0,12

A

0,036

0,036

0,010

0,011

O,003

0,006

O,O07

Al

-

-
-

0,035

0,031

0,051

U.10C
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Si Tabulka 5.11.

I
n

Ocel
Teplgta zkouSky

2 RMO požad.

dosah.

248 Vspožad.

dosah.

+ 20

608

7O6

608

735

. /MPa/
+ 300

539

647

539

637

í
+ 20

834

902

333

932

)Pt /MPa/
+ 300

696

765

735

794

+ 20

15

20

16

20

i/
+ 300

• 11

17

12

15

|

Tabulka 5.12. Oceli pro tlaková nádoby ve Francii

Označeni

Orcusot
1,2 M07

Greusot
Mn-Mo-V

C

0,15
0,16

0,15

Mn

1,10
1,24

1,32

Si

0,28
0,50

0,20

P

0,012
0,017

0,014

5

0,004
0,006

0,006

Cr

0,08
0,13

0,16

no

0,39
0,41

0,48

Ni

0,50
0,56

0,21

AI

0,011
O,O21

0,056

V

0,06

Tabulka 5.13. Teplotní závislosti meze kluzu a pevnosti
oceli ASTM A S33 dle normy /min, hodnoty/

Teplota °C

20

93
149
205

261

316
344
372
400

427
456
483
511
540

mez
tf.

552
527
527
527
527
527
527
527
527
508
480
455

422

390

pevnosti /MP
1 tř. 2

620

593

593

593

593

593
593

593

593

572

539

513

475

433

a/| mez
tř. 1

344

325

311

308

298

289

285

280

276

267

256

240

220

196

kluzu /MPa/
tř. 2

482

455

436

429

416

405

400

391
384

374
358
336

308

274
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Tabulka 5.Í4« teplotní závislosti mechanických vlastnosti
sovětských oceli dle /S.92 /

Tabulka 5.14. - pokračování

ocel

— t̂/MPa/

5 Ó , 2 / M P a /

j /%/
V/v

*.1O 6

E.lö 4/MPa/

12Ch2MFA2'/

KP-40 »Sp^/MPa/

<% > 2/MPa/

y/*/
<£.1O6 3 /

-•»•JA
KP-50 ^ p t /MPa/

6"O2 /.MPa/

5"/%/
ty n/

15Ch2MFA 4 /

KP-40 <S^t /MPa/

^0,2/MPa/

3" /*•/

V/*/ ,
• oC.io6 V

E.1Ö4 3/

2O ""

431

216

18

48

-

20,6

569

4ol

14

50

10,9

21,0

637^

530

13

50

569

431

14

50

10,9

2.1,0

teplota

100

422

206

-

48

12,8

20,4

549

422

14

50

11,5

-

608

520

13

50

539

422

14

50

11,5

-

150

422

196

-

46

-

-

53O

•112

14

50

-

-

598

510

13

50

530

412

14

50

-

-

°c-
200

412

196

-

46

13,4

20,1

520

412

14

50

12,3

-

588

500

13

50

520

402

14

50

12,3

-

250

412

186

-

44

-

-

510

402

14

50

-

-

569

500

12

45

510

402

14

50

-

-

300

412

186

-

43

13,6

19,6

500

392

11

50

-

16,6

559

490

12

'45

500

392

14

50

-

18,6

350

4O2

177

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

490

392

14

50

-

-

549

490

12

45

490

392

14

50

-

-

ocel

KP-50 £~pt

(To, 2

f
V

25Ch2MFA 5^

KP-40 ^ p t

6*0,2

V
6 3/

E.IO"4 3 /

KP-50 £* p t

(To,2
J
V

6*0,2

J
Y

KP"70 Cvt
£"0,2

V

20

637

530

13

50

569

431

14

,50

11,4

21,0

637

53O

13

50

735

628

12

50

334

726

12

50

100

603

520

13

50

549

422

14

50

11,6

603

520

13

50

706

613

12

50

304

716

12

50

teplota °C

150

593

510

13

50

530

412

14

50

-

593

510

13

50

696

608

12

50

794

706

12

50

200

588

500

13

50

520

402

14

50

12,1

-

588

500

13

50

677

59Ö

12

50

775

706

12

45

250

569

500

12

45

510

402

14

50

-

-

569

500

13

45

667

590

12

45

765

695

12

45

300

559

490

12

45

500

392

. 14

50

12,5

13,6

559

490

13

45

647

5<S3

12

45

745

C36

12

40

350

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

549

490

12

45

4S0

392

. 14

50

12,7

-

549

490

13

**5

637

5C3

12

45

735

6C0

12

Vysvětlivky:
1/ platí pro
2/ platí pro

150 irm,
3/ platí pro
4/ platí pro

161 - 400
5/ platí pro

tlouSEky do 300 IMP
plechy o tlouďCc» ůo 180 mm, pro výkovky do

všechny pevnostní třídy /KP/ tiia ocali
plechy o tloušíce 161 - 400 mra, výkovky
ram,
výkovky a plechy o tloušťce do 600 mm



Tabulka 5.15. Porovnání stárnutí u různých ocelí
/5.96 , 5.97 /

Ocel

A

A

A

302 B

543

533 B

,.

427 °C
427 °C
1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

režim

- 168

- 168

- 93

- 93

- 93

- 93

stárnutí

h.

h.

°C
°C+3x/343

°C+3x/26O

°C+3x/343

. posun přech,teploty

+ 0

+ 28

+ 29

°C-1800 h./

°C-1000 h./

°C-1000 h./

r 57

r 4 9 •

+ 593 °C-8 h./p"ec"

Tabulka 5.16. Změny přechodová teploty vlivem ozářeni /5.1O3 /

seel

A 212 B

A 302 B

A 542

A 543

A 212 B

A 302 B

A 542

A 543

teplota ozařování

138

138

138

138

288

288

288

288

dávka
nim2

3,4.1O23

3,4.IO23

3,4.IO23

3,4.1O23

3,8.1O23

3.8.1O23

3,8.IO23

3,8.IO23

změng přech.tepl.

+ 160

+ 190

+ 160

+ 183

+ 103

+ 89

+ 83

+ 50

Tabulka 5.17. Změny přechodové teploty vlivem ozáření /5.87 /

ocel

15Ch2MFA

A 212 B

A 302 B

teplotaQozařování
C

250 - 300

290 - 300

280 - 290

dávka
n^nr

2.1O24

7.1O23

3.1O23

koeficient A

4 - 1 0

1 3 - 2 9

18 - 32

Tabulka 5.18. ZmSny přechodové teploty vlivem ozáření
u oceli A 302 B /5.1O5 /

/teplota ozařování 238 °C, dávka 3,0.1O23 n/m2/

absah

D,OO4

3,021

3,O21

3,022

nečistot

S H

S -I

s -
s -

r 0,005

r 0,005

r 0,026

r 0,013

p

p

p

p

/laboratorní/

/laboratorní/

/laboratorní/

/komerCní/

posun přech.

+

+

+

teploty °C

0

0

44

36

Tabulka 5.19. Změna přechodové teploty vlivem ozáření u
Hi-Cr-Mo oceli a svarových spojů /5.1O3 /
/teplota ozařování 288 °C/

materiál

A 543 - ZM

- TOZ

A 508

A 508

A S43-SK-AŤS
2 1/4 NiMnMo

A 543-SK-ATS
2 1/4 CrMoNi

R 543-SK-ES

5S ' elektrostrusko\

dávka
n/mz

2.3.1O23

2.3.1O23

2,2.IO23

3,0.IO23

3.6.1O23

3,6.1O23

3,4.1O23

ý spoj, ATS

přechoc
výchozí

- 57

- 87

- 82

- 79

- 46

- 21

- 40

.teplota °C
po ozat.

-

-

-

-

+

- automatový

12

40

59

40

16

4

38

pod

znuna

+ 44

+ 47

+ 23

+ 39

+ 61

+ 25

+ 78

tavidlein

Tabulka 5.20. Vliv mědi a vanadu na změnu přechodové
teploty ocelí /5.1O3 /

ocel lobsah Cu
J *-—

A 543

A 543 /Mod.

A 508

A 508

0,02

/0,08

0,08

0,01

obsah V
%

0,20

0,20

0,07

0,10

dávka
_«&:
3.6.1O23

3,6.1O23

3,0.IO23

2,2.1O23

teplota

282

277

293

288

vzrůst přech
_tep.loty.__C

+ 67

+ 114

+ 39

+ 22
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Tabulka 5.21. Rychlost růstu únavové trhliny /5.1O6 ,

5.107 , 5.108 /

ocel

k 533 B tř.l

A 302 B

A 543-ZM

-SK-ATS

-SK-ES

teplota

20

288

288

288

288

288

°C
°C

°C

°C

°c
°c

stav

neozářeno

neozářeno ,
2,5.1o"n/nT

neozářeno
2,5.1023n/m2

neozářeno

2,5.1O23n/m2

neozářeno

neozářeno

2,5.1023n/m2

3,12.

1,17.
4,6 .
7,4.
5,8 .

1,85.

1,9 .

6,7.

7,1.

1,7.

vztah

Kf^AK)
10"7 (AK]

10 8 (AK

lo"8
 (AK

io"9 ÍAK,

10"3 (ÁK

io"8
 ÍAK 1

2,2

2,7

) 2' 3

^ 2,6

| 3,3

v 2,8

) 3' 3

) 2' 5

2,5

1 3' 4

Tabulka 6.1. Chemické složení základních typu austenitických
korozivzdomých cielí podle DIM 17440

DIN

1.4301

1.4306

1.4541

1.4550

1.4401

1.4404

Typ složení

O5Crl9Ni9

O2Crl8Nill

O8Crl8NilOTi

O8Crl8NilONb

05Crl7Nil2Mo2

O2Crl7Nil2Mo2

C

max.
0,07

max.
0,03

max.
0,10

max.
0,10

max.
0,07

max.
0,03

Cr

17,0
20,O

17,0
20,0

17,0
19,0

17,0
19,0

16,5
18,5

16,5
18,5

Ni

8,5
10,0

10,0
12,5

9,0
11,5

9,O
11,5

10,5
13,5

11,0
14,0

Mo

2,0
2,5

2,0
2,5

Ostatní

Ti min.
5xC

Nb mir .
8xC

AISI
přibli

304

304 L

321

347

316

316 L

CSN 1
zně

17 240

17 249

17 248

-

17 346

17 349

Pro všechny oceli platí: Mn max. 2,0
Si max. 1,0
P max. 0,045
S max. O,O3O
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Tabulka 6.2. Mechanické vlastnosti základních typů
austenltických korozlvzdornjch ocelí
podle DIN 17 440

DIN

1.4301

1.4306

1.4541

1.4550

1.4401

1.4404

Typ složení

O5Crl8N19

O2Crl8Nill

O8Crl8NilOTi

O8Crl8NilONb

05Crl7Nil2Mo2

O2Crl7Nil2Mo2

Mez kluzu

HPa

185

175

205

205

205

195

Pevnost

HPa

500-700

45O-7OO

500-700

500-750

S00-70O

450-700

Prodloužení
1 - 5d

t

50

50

40

40

45

45 .

Tabulka 6.3. Chemická složení základních typu chromových'
korozivzdorných ocelí podle DIN 17 440

DIN

1.4000

1.4006

1.4024

1.4O21

1.4034

1.4016

1.4510

1.4511

Typ složení

O8Crl3

lOCrl3

15Crl3

2OCrl3

4OCrl3 '

O8Crl7

O8Crl7Tl

O8Crl7Nb

C

max.
0,08

0,08
0.12

0,12
0,17

0,17
0,22

0,40
0,50

max.
0,10

max.
0,10

max.
0,10

Cr

12,0
14,0

12,0
14,0

12,0
14,0

12,0
14,0

12,0
14,0

15,5
17,5

16,0
1<J,O

16,0
18,0

Ostatní

Ti min
7xC

Nb min
12xC

AISI I C S N
přibližní

405

410
42O

410
420

430

17 020

17 021

17 021

17 O22

17 024

17 040

Pro všechny oceli platí: Mn max. 1,0 •
Si max. 1,0
P r.tax. 0,045
S max. 0,03
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Tabulka 6.. 4. Mechanická vlastnosti základních typů
chromových korozivzdorných ocelí podle
DIN 17 440

I
DIN

1.4000

1.4006

1.4024

1.4O2.1

1.4034

1.4016

1.4510

1.4511

ryp složení

O8Crl3

10Crl3

15Crl3

2OCrl3

4OCrl3

O8Crl7

O8Crl7Ti

O8Crl7Nb

Stav

žíhaný
zušlecht.

žíhaný
zušlecht.

žíhaný
zušlecht.

žíhaný
zušlecht.
zušlecht.

žíhaný

žíhaný

žíhaný

žíhaný

4ez kluzu
'0,2

MPa

250
400

3OO
450

450

450
550

-

270

270

2.70

Pevnost

«Pt
MPa

450-650
550-700

550-700
600-750

max. 750
650-800

max. 750
650-800
800-950

max. 800

45O-6OO

450-600

450-600

Prodloužení

1 - 5d
%

20
18

20
18

18

18
15

-

20

20

20

Tabulka 6.5. Příklady použití vysokolegovaných ocelí při konstrukci
atomových reaktoru

zna
AISI

304

316

321

347

INCOL<

Ska
DIN

1.4301

1.4301
/I.4919/

1.4541

1.4550

1.4551

1.4555

3Y 800
1.4876

1:4558
/SANICRO :

Typ složení

O5Crl8Ni9

O5Crl7Nil2Mo2
/06Crl7Nil3Mo2,2/

O8Crl8MilOTi

O8Crl8NilONb

O2Cr2ONilONb

O2Cr23NillNb

O8Cr21Ni32AlTi

1O2Cr21Ni33AlTi

Druh reaktoru

lehkovodní

rychlý

lehkovodní

lehkovodní

lehkovodní

lehkovodní

rychlý
vysokoteplotní

lehkovodní
rychlý

Použití

Vestavby jádra, patru-
bí a trubky výměníků

Obalv palivových
článků

Potrubí, trubky výmě-
níku

Vestavby jádra, po-
trubí , trubky výměníků

Přídavný materiál
pro svařování

Přídavný materiál
pro svařování, páska
pro plátování tlaková'
nádoby

Trubky výměníku

Trubky výměníku
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Tabulka 6.5. Pokračování

Značka
AISI DIN

ICONEL 600
2.4640

304 1.4948

1.4961

1.4981

AM 355
/634/

1.4540

1.4532

1.4510

1.4523

1.4057

Typ složeni

O2Crl6tU75

O6Crl8Nill

O8Crl7Nil3Nb

O8Crl6Hil6NbB

Cr9Mo

CrSHo

lOCrlS,5N14,3,3Mo2,7N

O5Crl7Ni4Cu4Nb

07Crl7Ni7Ho2,5Al

O2Crl3Ni4

O8Crl7Ti

04Crl7Mol,8Tl

22Crl6,SNil,7

Druh reaktoru

lehkovodní

vysokoteplotní
rychlý

rychlý

rychlý

rychlý

rychlý

vysokoteplotní

Použití

Trubky výměníku

Tlaková nádoba, po-
trubí, trubky výmě-
níku

Obaly palivových
článku

Obaly palivových
clankd

Trubky

Trubky

Armatury, pohon regu-
lačních tyčí, příruby,
pružiny, obaly pali-
vových článkA

Armatury, příruby,
pružiny, výměníky
tepla

Pohon a armatury
regulačních tyčí,
yýmfiníky tepla

Čerpadla

Tabulka 6.6. Havarování oceli typu 22NiCrMo 37 páskem pod tavldlea /6.13 /

Tavidlo

aázickď

sysele

Přednít

pásek CN 21/10 Nb

svarový kov
.leFvni_vrs&2Sl

pásek OT 24/13 Nb

svarový kov
.^BESBÍ-YEstva^

základní materiál
22 NiCrMo 37

f»

O,O2O

0,047

0,020

0,052

0,22

Si

0,4

0,8

0,4

0,9

0,2

S l o ž e n
._2S_.
2,0

2,O

2,0

1,0

O,8

Cr

2O,5

19,3

23,5

19,1

0,4

£
Ni

11,0

1O,O

12,0

10,3

0,8

.$>_..

0,80

0,55

0,80

0,50

HO..

0,7
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Předpoklady
a znalosti

činnosti

Výsledné
informace

Rozhodnutí

Požadavky
na inspekci

Výrobní inspekce

Předprovozní
Inspekce

JL
Provozní inspekce

Popis vady

Vlastnosti
materiálu

Sledování změn
materiálu

Sledování růstu
vady

Předpověď
rflstu vady

Předpověď zatížení

Analýza napětí
a deformací

ZajišCování mezních
stavu materiálu

Kriteria
nestability vady

Předpověď celistvosti materiálu zaří-
zení a porovnání s požadavky na spo-

lehlivost a bezpeĚnost

Tabulka 7.2. Schema provozních prohlídek pro tlakovou nádobu
jaderného reaktoru

Kontrolované
místo/císlo

0 - I

0 - II

0 - III

0 - IV

H-l až VIII

HP-I až VIII

P-I až IV

N - I

a H
H D

T-I az IV

N-II

N-III

Kontrolované místo/Název

Obvod.svar mezi dnem a prsten.
dna
Obvod.svar prst. dna a velkým
hladkým prstencem
Obvod.svar mezi velkým hlad.
a malým hladkým prstencem

Obvod.svar" mezi malým hlad.
prstencem a přírub.prstencem
Obvod.svar mezi přírub.prst.
a hrdlem
Obvod.svar mezi hrdlem a po-
trubím

Podélný svar v přír.prstenci

Antikorozní návar na vnitř.povr

Obvod, svar hrdla havar.do-
chlazování k nádobě

Svar tlumiče vibrací k návaru

Návar v místě závěsu pláště
akt. zóny

Návar v místě dosed, plochy
s víkem

Předepsaní
metoda

V, 0

v,-o

V, 0

V, 0

V, 0

V, 0

V, 0

V, /P/

0

v

v
V, P

Rozsah a period.prohlídky

Min. 50 % po 3 letech.
150 t během 10 let

- » _ /

100 % po 3 letech

Min. 20 % po 3 letech,
100 % během 10 let
100 % po 3, letech

Min. 1O % po 3 letech.
50 % během 10 let, 100 t
během dalSich 10 let
50 % po 3 letech 150 %
během 10 let

100 % během 3 let

100 % během 3 let

V - vizuální
P - povrchová
0 - objemová
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Obr. 2.1 Schema varného reaktoru s jedním okruhem

1 reaktor

2 turbina

3 kondenzátor

4 čerpadlo

5 nízkotlaký ohřívák

6 odplyňovač

T..... napájecí čerpadlo

8 vysokotlaký ohřívák
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Obr. 2.2 Schema reaktoru se dvěma okruhy

1 reaktor

2 parní generátor

3 turbina

4 kondenzátor

5 napájecí čerpadlo

6 hlavní cirkulační čerpadlo
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Obr. 2.3 Schema reaktoru se třemi okruhy

1 reaktor

2 tepelný výměník primárního okruhu

3 parní generátor
4 turbina

5 kondenzátor

6 napájecí čerpadlo

7 čerpadlo vloženého okruhu

8 hlavní^cirkulační čerpadlo
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1300 MWe

váha

těžkovodní
reaktory lehkovodni reaktory

660

jaderná MZFR Atucha Obrigheim Borssele Stade Neckar-Biblis
elektrárna w e $ t . ^ g

heim Norden-
rozměry tlakové nádoby (mm) ham

vnitřní průměr 4100 5360 3270 3730 4080 4360 5000

vý$ka 7850 12200 9800 9800 10400 10900 13200

OD

Obr. 2.4 Vztah rozměrů tlakových nádob a jmenovitého výkonu reaktoru
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Obr. 3.1

Porovnání různých neutronových spekter v různých reaktorech

Y x - štěpná spektrum u 2 3 5 y 5 - spektrum v reaktoru typu WER

Y 4 - spektrum v reaktoru ETR Y g - funkce poškození G

to
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Obr. 3.2

Závislost růstu přechodové teploty oceli A 302 B (

ozářen 5 při teplotě 232 až 271 °c na neutronové

dávce pro různé tavby /3.11 /
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Obr. 3.3

Oblasti výskytu jednotlivých typů radiačního
poškození

nízkoteplotní zkřehnutí a zpevnění

vysokoteplotní zkřehnutí

- radiační creep a objemový růst

II III - růstsvznikem pórů
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Obr. 3.4

Závislost změn pevnostních vlastností a tažnosti
na neutronové dávce pro ocel ČSN 13030, ozářené
při teplotě 150 °C /3.2 /
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Obr. 3.5

Typické změny deformačního diagramu při zkoušce

tahem nízkouhlíkové oceli po ozáření při teplotě

300 °C
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Obr. 3.6

Vliv ozařovací teploty na růst přechodové teplo-

ty pro ocel A 302 B /3.3 /
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Obr. 3.7

Závislost růstu přechodové teploty oceli A 302 B,

ozářené při různých teplotách /3.3 /
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Obr. 3.8

'Vliv zkušební'teploty na tažnost ozářená oceli

AISI 304 v žíhaném stavu /3.4 /

v

Obr. 3.9

Předpokládané změny v rychlosti creepu /měřeného
uvnitř reaktoru/ u oceli AISI 304 v závislosti na
neutronové dávce /teplota ozařování 400 °c, neutro-
nový tok roven 2.1O19 n/m2.s, napětí 207. MPa
/3.5 /
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Obr. 3.10

Závislost doby do lomu n oceli AISI 304 při
creepové zkoušce /teplota zkoušky 600 °c,
napětí 190 MPa/ po ozáření při teplotě kolem
4OO C. Doba do lomu v neozářeném stavu byla
185 h. /3.6 /
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Obr. 3.11

Teplotní závislost růstu vznikem póru u ocelí
typu ̂ ISI 304 a 316 po ozáření dávkou 5.1026n/m2

/3.7 /

1 - žíhaný stav

2 - stav po 20 % deformaci za studena
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Obr. 5.1

• 200

Vliv obsahu uhlíku na křivky teplotní závislosti
vrubové houževnatosti /5.8 /
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2. TEPLO!» ŽÍHÁNI 575X
3. TEPLOTA ŽÍHÁNÍ GSOX

-41 ;

VÝDRŽ. NA itPL. HOD.

Obr. 5.2

Vliv teploty a doby žíhání na relaxaci /5_37 /

1 - teplota žíhání 550 °C

2 - teplota žíhání 575 °C

3 - teplota žíhání 650 °C
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Obr. 5.3

Vliv teploty a doby žíhání na změnu tranzitní

teploty /5.36 /

Ocel l,2Mo7 3 hod

5 hod

50 hod
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Obr. 5.4

Transformační TTT-diegram oceli A 542 /5.83 /

^

900

800

700

fW

MO

400

300

1

-

-Ma f
I

fO

\ gz
*~50% TRAřlSfiQfVtAC£

) \ ,

QA/£C rZ!4A/Srt?/?/WG£
• i l l .

• : - \ * -

' %

<T \\
>N -
>f .

ilsj

Obr. 5.5

Transformační TTT-diagram oceli A 53.3 B /5.83 /
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Obr. 5.6a

Vliv rychlosti ochlazování na mechanické vlast-
nosti oceli A 533 B /5.84 , 5.85 /

15

(c+|ogt)x10"

Obr. 5.6b

Vliv podmínek žíhání pro odstranění pnutí na

vrubovou houževnatost a tvrdost oceli A 533 B

/5.84 , 5.85 /
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Obr. 5.7a

Vliv popouštěcí teploty na vlastnosti plechu
o tlouštce 88,9 nun z oceli A 543 /5.84 /

I

to

•fa.

tOO 200 3OO 4OO ÓOO fOO

Obr. 5.7b

Vliv popouštěcí teploty na vrubovou houževna-
tost plechu o tlouštce 88,9 mm z oceli A 543
/5.84 /
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Obr. 5 ,8 Hodnoty vrubové houževnatosti při - 12 a - 45 °C

u oceli A 543 po různém tepelném zpracování /5.84 /

1 ~ normalizace

2 - normalizace + žíhání na odstranění pnutí
/56O °c - 11 h./

3 - kalení z 900 °c - 11 h. + popuštění
620 ° O 11 h.

4 - 3 + žíhání na odstraněni pnutí /56O °C-11 h/

5 - 4 + 4-nasobné žíhání na odstranění pnutí
/celkem 44 h. při 560 °c/
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Obr. 5.9

Hodnoty NDT pro ocel A 533 B tř, 1 a 2 o růz-

ných tloušťkách a různých místech odběru

zkušebních vzorků /5.03 /
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Obr. 5.10

Hodnoty vrubové houžavnatosti v závislosti na

teplotě a místě odběru z oceli A 542, tř. 2

/tlouštka 150 mm/.

'aoelní zpracování: 945 °C-6 h./voda + 600 °C

-6 h./vzduch + 620 °C-12 h./vzduch /5.83 /
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Obr. 5.11

Mechanické vlastnosti oceli A 533 B o tlouštce

300 mm v závislosti na hloubce v materiálu.

/5.88 /
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Obr. 5.12

Normalizované DT křivky /ze zkoušek na dynamický

ohyb/ pro různé tlouštky zkušebních vzorků z oceli

A 533 B o tlouštce 300 mm /5.S9 /
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Obr. 5.13

Teplotní závislosti poměrů mezí kluzu a pevnosti

vzhledem k pokojové teplotě pro oceli A 533 a

A 302 /5.9O /

0.2

CO
0t

0 1 2 3 4 S 6

TCO.10
Obr. 5.14

Teplotní závislosti poměrů mezí kluzu a pevnosti

vzhledem k pokojové teplotě pro ocel A 212 B

/A 537 B/ /5.9O /

i..
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Obr. 5.15

Přehled teplotních závislostí jednotlivých

mechanických vlastností pro ocel A 542 /5.91 /
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Obr. 5.16

Teplotní závislost meze pevnosti u oceli

A 543 /5.84 /
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Obr. 5.17

900 Í0OO
6J^ /20V f/W

Závislost meze pevnosti při tečení za 100 000 h.
na mezi pevnosti při pokojové teplotě pro ocel
A 542 /5.9O /
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Qbr. 5.18

Křivky vrubové houíevnatosti pro základní Z M " z í k l a < l n í materiál
mat.riíl a svarové spoje na oceli A 543 T 0 Z " tePelně'ovlivněná zóna automatového

/5.84 i svaru pod tavidlem

Z - žíháno na odstranění pnutí

N - stav po svaření /neííháno/
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Obr. 5.19

Závislost mezi vznikem trhlin /podnávarových/
a přiloženým napětím /5.85 /
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Obr. 5.20

Přechodové teploty pro různé typy oce l í s různým režimem popouštění /5.95 /

I

en

I

O - dodaný" stav nebo stav po svaření
A - žíháno na odstranění pnutí
B - stupňovitě chlazeno

1 - 900 °c/vzduch
3 - 615 °C/vzduch
5 - 625 °C/vzduch
7 - 625 °C/voda
9 - 900 °C/voda

11 - 622 °C/pec

2 - 6 7 8 °C/vzduch
4 - 8 7 0 °C/vzduch
6 - 595 °C/vzduch
8 - 6 9 8 °C/vzduch

10 - 725 °C/voda
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Obr. 5.21

Přechodové teploty u oceli A 542 s různým režimem popouštění /5.95 /

stav dodaný nebo po svaření 1 - 955 °C/voda 2 - 585 °C/vzduch
žíháno na odstranění pnutí
stupňovitě chlazeno
dvojnásobně stupňovitě chlazeno

3 - 608 °C/vzduch

5-675 °C/vzduch

7 - 595 °C/vzduch

4 - 925 °C/voda

6-690 °C/vzduch
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Obr. 5.22a Obr. 5:22b

Vliv teplotního stárnutí na přechodovou teplo-
tu .ocelí pro tlakoví nádoby /5.S3 /
T. - malá tlouStka
1 - 260 °C-16 OOO.h

T 2 - velká tlouätka
2 - 372 °C-16 000 h

3 - 473 °C- 1 000 h 4 - 622 °C- 100 h
5 - 650 °C- 1OO h

Vliv umílého stárnutí /5 t deformace + 1 h
prodleva/ na přechodovou teplotu různých
ocelí /S.83 /

Tj^ - malá tlouStk»
1 - 260 °C
3 - 473 °C
5 - 650 °C

TJ - velká tlouBtka
2 - 372 °C
4 - 622 °C
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Obr. 5.23

Závislost zbytkového napětí a přechodové

teploty na teplotě a době žíhání na odstraně-

ní pnutí u oceli A 543 /5.88 /
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Obr. 6.1

Zkoušky na mezikrystalovou korozi podle Strausse /6.16/
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SVAROVÝ KOV TYPU X4CrNi 19.10
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^ TEPLOTA ŽÍHÁNÍ Et]

Obr. 6 . 3

Vliv teploty žíhání a obsahu Nb na vrubovou hou-

ževnatost ve svarovém kovu ocelí Cr-Ni /měřeno na

vzorku podle ISO, špičatý vrub/

1000
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Obr. 6.4

Vliv základní látky a stupně promísení na obsah C
ve svarovém kovu /6.13/
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Obr. 6.5

Doporučené korektury pro obsah feritu /6.13/
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