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Koroze ocelí ve vodě a páře

Korozi ve vodě můžeme rozdělit na dva hlavní typy :

1. rovnoměrnou
2. nerovnoměrnou - bodovou, mezikrystalovou, korozi za nspětí

a korozní praskání.

1.
Koroze rovnoměrné se není nutné příliš obávat. Z údajů v li-

teratuře si můžeme udělat představu o váhových úbytcích a tím i
etrátě síty rasteriálu ve vodě a přehřáté páře. ťcdobne jsou i
výsledky zkoušek provedených ve SVÚOM v autoklávech po 1C 000 hod.
Průběh dalších zkoušek SVÚOM, a to v roztocích chloridů o různé
koncentraci od 5 až do 10 000 ppb, zaměřených na zjištění korozní
odolnosti vůči mezikrystalové korozi a evenúelně koroznímu praská-
ní, svědčí o velmi malé rovnoměrné korozi.

2. Koroze nerovnoměrná

Hlavní problém, který se vyskytuje v energetických zařízeních,

přicházejících do styku s horkou vodou, je korozní praskáni a

ostatní formy nerovnoměrné koroze, korozní praskání za napětí je

obecným jewem, vyskytujícím se často v klasických kondenzačních

i jaderných elektrárnách. U lehkovodních reaktorů je koroze za

napětí mnohem významejším problémem nežli u tepelných elektráren.

Je ji proto nutné omezit na miniruim volbou vhodných konstrukčních

materiálů. 2 tohoto důvodu byDe výzkumu korozního praskání konstuk-

čních materiálů věnována ve světě velká pozornost a získanou řadu

výsledků s literárním průzkumem je možno shrnout takto ;

a/ koroze za napětí se vyskytuje asi ve 20% z celkového počtu

jaderných elektráren;

b/ nejvyšší výskyt je u ocelí typu AISI 304. Méně se koroze za

napětí projevuje u materiálu HMCONEL-800 a prakticky žádná ne-

byla nalezena u ferritieké oceli 2 1/4 Gr-1 too;

c/ koroze za napětí během provozu je způsobena převážně odchyl-

kami od určsného chemického r ežimu vody. Presto byla koroze

za napětí objevena i u zařízení se správným chemickým režimem;



d/ často byla koroze za napětí objevená již před provozem.

Dťtvodem bylo hlavni špatné čištění systému nebo vadné

uskladnění součástí. Koroze za napětí přea provozem byla po-

zorována u oceli 2 1/4. Cr-1 Mo čištěné roztokem hydroxydu

sodného s dusitanem sodným.

e/ u oceli 2 1/4 Cr-1 Mo ke korozi aa napětí nedocházelo pokud
příčinou koroze nebyly alkálie v roztoku:

f/ koroze za napětí vzniká hlavně za přítomnosti chloridů

/22%/, kyslíku /18%/, louhu /!!%/ a vlivem jiných neznámých

nečistot /48%/;
g/ odstranění resp. zbavení se koroze za napětí je technicky

možné, ale velmi nákladné.

V USA se íÁváůí do výroby parních generátoru slitina označ,
Alloy 600 /72% Ni, 15% Cr/, která se jeví podstatné odolnější
vůči chloridovým typům koroze. Zřejmě je to důsledek toho,
že zde dochází k řadě odstavení JE s LR, které bylo zapříči-

něno korozním praskáním. Avšak i tento materiál je poněkud

náchylný k tomuto druhu korozního napadení, jak bylo prokázá-

no laboratorními zkouškami. Při těchto pokusech se výrazně

projevil vliv obsahu niklu na citlivost vůči interkrystalické

korozi za napětí.

V prostředí tlakovodní vody primárního okruhu byl zjištěn

následující výskyt napadení :

ve slitinách s 10 až 15 % Ni transkrystalická koroze za napětí,

ve slitinách s 25 až 65 % Ni žádná chloridová koroze,

ve slitinách se 75 % Ni interkystalická koroze.

Závěrem je možno říci, že materiálové problémy v jaderné

energetice nejsou dosud uspokojivě vyřešeny a vyžádají si mnoho

úsilí odborníků všech zemí, které jaderné elektrárny na svých

územích budují.


